
Інформація 

Матеріально-технічне забезпечення гуртожитку 

ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище 

будівництва і дизайну» 

 Бібліотекар – Кравченко Алла Миколаївна. 

 Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки - 80%: 

 

Бібліотека ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва і дизайну»  - обов’язковий 

структурний підрозділ закладу професійно-технічного освіти , який: 

- здійснює інформаційно-бібліотечне забезпечення навчально-виховного 

процесу шляхом якісного оперативного обслуговування користувачів 

бібліотеки;  

- сприяє підвищенню професійної майстерності педагогічних працівників 

шляхом популяризації фахової навчальної та методичної літератури; 

- формує інформаційну культуру користувачів через використання засобів 

навчання, Інтернет-ресурсів, друкованої літератури, матеріалів 

періодичних видань. 

Обслуговування читачів у бібліотеці здійснює Кравченко Алла 

Миколаївна,освіта – вища, стаж роботи на посаді бібліотекаря – 18 років. 

 

Загальні відомості про бібліотеку: 

Місце знаходження бібліотеки - м. Суми, вул. Охтирська, 31, гуртожиток   
Загальна площа - 150 м.кв. 

Площа книгосховищ - 24 м.кв. і 36 м.кв. 

Площа читального залу - 90 м.кв. 

Кількість місць у читальному залі - 30 

Приміщення бібліотеки: 

1. Читальна зала.  

2. Книгосховище.  

 

Фонд бібліотеки:                                         

На 01.01.2022  книжковий фонд бібліотеки ДПТНЗ СВПУ будівництва і дизайну 

складає  21217 примірників. Це учбова, довідкова, наукова, науково-популярна, 

методична та художня література.  

Підручники -10324примірника. 

Довідникова література – 564 примірника. 

Художня література –9924 примірника. 

Інша – 405 примірників.  



Всі підручники, які використовуються у навчальному процесі, мають гриф 

міністерства освіти і науки України. 

Забезпеченість здобувачів освіти підручниками і навчальними посібниками 

складає: 

93% - професійна підготовка; 

100% - загальноосвітня підготовка. 
 

 
З метою покращення інформаційного забезпечення читачів та надання якісних 

бібліотечних послуг, бібліотеку закладу освіти у 2010 році було оснащено 

комп’ютерною технікою, здійснено підключення до мережі Інтернет. 

Бібліотекар пройшла курси підвищення кваліфікації «Основи комп’ютерної 

грамотності. Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників» та курси 

підвищення кваліфікації «Діджиталізація бібліотечної справи: інструменти та 

методи реалізації». 
 

Наявність комп’ютерної техніки та впровадження нових інформаційних 

технологій дозволили бібліотеці розширити сферу послуг для здобувачів освіти 

і педагогічних працівників. 

Одночасно із традиційними бібліотечними послугами бібліотека закладу освіти  

можливість надавати сервісні послуги : 

- безоплатне користування мережею Інтернет; 

- пошук інформації для написання рефератів, контрольних робіт; 

- запис отриманої інформації на електронні носії; 

- роздрукування, сканування, ксерокопіювання документів; 

- користування електронною поштою. 
 

У бібліотеці створено та оновлено зони бібліотечного простору: 

 

- зона комп’ютерного обслуговування користувачів: 

обладнано комп’ютерними столами та оснащено  комп’ютерною технікою 6 

робочих місць. Є доступ до швидкісного  Internet . У бібліотеці діє Wi-Fi 

зона, що дозволяє відвідувачам використовувати власні гаджети;  

 

- зона відпочинку та спілкування: 

 доукомплектована телевізором і DVD-програвачем; 

 

- читацька зона: 

відділ Bookcrossing доповнений якіcно новою художньою літературою. 

 

 

 

 

 

 



Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки 

 

№ 

з/п  

Найменування майна Кількість 

1 Комп’ютер 6 

2 Комп’ютерний стіл 6 

3 Принтер 1 

4 Телевізор 1 

5 DVD-програвач 1 

6 Стіл 6 

7 Стілець  22 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


