
Відомості про бібліотеку 

21 століття прийнято вважати ерою нових технологій і стрімкого розвитку в 

сферах науки, техніки, мистецтва. Але традиційні  історичні здобутки цілої планети, 

що формувалися протягом сотень тисяч років завжди будуть  корисними і 

незамінними в нашому житті. 

Отже, бібліотека.  В нашому розумінні — це  колекція книг або приміщення, де 

зберігаються книги. Насправді ж книгозбірня має дещо глибше значення. Це чарівне 

місце — особливий простір, з особливою енергетикою, настроєм, затишком! 

І, насамперед, бібліотеку створюють її читачі. Адже без читачів вона не житиме! 

Приходьте до бібліотеки, беріть участь у її житті - і тоді й Ваше життя стане 

яскравішим, багатшим, цікавішим! 

 

 

 

Бібліотечний фонд 
 

 Основний бібліотечний фонд на традиційних носіях –12179; 

 Фонд підручників – 4876; 

 Художня література – 7303; 

 Періодичні видання –    примірників; 

 Журналів –    примірників ; 

 Газети -    примірників. 

 

 

 

 

Корисні посилання: 
 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/books.html 
 

https://lukl.kyiv.ua/ 

https://msmb.org.ua/ 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/books.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/books.html
https://lukl.kyiv.ua/
https://msmb.org.ua/


Правила користування бібліотекою: 

1. Правила користування Бібліотекою -  документ, що регламентує 
відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок 

організації обслуговування  користувачів , доступ до фондів бібліотеки, 

права та обов’язки користувачів та бібліотеки. 

2. Право користування Бібліотекою мають учні, слухачі, викладачі, 

майстри виробничого навчання та працівники структурних підрозділів 

ПТНЗ. 

3. Користувач зобов’язаний дотримуватись Правил користування 

Бібліотекою. Дбайливо ставитися до документів , отриманих з фондів 

Бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не витирати та 
не загинати сторінки. У разі закінчення навчання, вибуття або звільнення з 

навчального закладу повністю розрахуватись з Бібліотекою і підписати в 

бібліотеці обхідний лист, де зроблена помітка про відсутність 

заборгованості. 

4. У разі втрати або пошкодження документів з фонду Бібліотеки 
користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за 

визначенням бібліотекаря) документами. 

5. Бібліотека зобов’язана створювати умови для використання 
бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу у доборі 

потрібних документів. 



Поради читачам: 
 

Як працювати з книгою 

1. Для загального ознайомлення зі змістом книги необхідно: 

а) прочитати титульну сторінку – прізвище автора, заголовок, рік видання;  

б) прочитати анотацію, вміщену на зворотному боці титульної  сторінки; 

в) уважно ознайомитися зі змістом, вміщеним або в кінці книги, або після титульної 

сторінки; 

г) прочитати передмову або вступ; 

2. Під час читання слід звернути увагу на: 

а) назви окремих розділів, частин, параграфів; 

б) вдумливо ставитися до слів і словосполучень, виділених різними шрифтами 

(розрядкою, курсивом, пів жирним  та ін.); 

в) з’ясувати значення незрозумілих слів за допомогою словників та енциклопедій; 

г) звернути увагу на посилання (позначаються зірочкою або цифрою) і зразу ж уважно 

прочитати пояснення (внизу сторінки), 

3. Для засвоєння змісту прочитаного необхідно: 

а)поділити прочитаний матеріал на частини, виділити в них найголовніше; 

б)скласти план (простий, складний), тематичні виписки, тези або конспект. 

4. Привчити  себе до самоконтролю: обов’язково переказувати  вголос або про себе 

заданий матеріал, спочатку частинами, а потім – у цілому весь параграф. Робити це 

так, щоб словам було тісно, а думкам – просторо. 

5. Долати труднощі, а не тікати від них. Працювати систематично і наполегливо над 

книжкою. 



 

Як користуватися навчальною, довідковою 

та додатковою літературою 

 

1. Використовуючи навчальну, довідкову і додаткову літературу, 

уточніть, що саме вас цікавить. 

2. Подумайте, де найбільша можливість одержати відповідь на 

запитання, що вас цікавить: у підручнику, довіднику чи додатковій 

літературі. 

3. Насамперед використайте підручник, потім – довідник, а тоді – 

додаткову літературу. 

4. Відкриваючи книжку, спочатку прочитайте зміст і покажчик 

термінів, назв. Залежно від мети використайте такі види читання: читання 

– перегляд, коли книжку переглядають швидко, зупиняючись на окремих 
сторінках (мета такого перегляду – перше ознайомлення з книгою, 

одержання певного уявлення про її зміст); вибіркове читання або повне, 

коли читають не весь текст, а тільки потрібні місця; читання з різних 

видів записів прочитаного. 

5. Відшукавши у книзі потрібний розділ, параграф чи сторінку, не 

обмежуйтеся побіжним поглядом, а випишіть потрібну для себе 

інформацію, виділіть основне, складіть план прочитаного. 


	Бібліотечний фонд
	Корисні посилання:
	Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/portal/books.html
	1. Правила користування Бібліотекою -  документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування  користувачів , доступ до фондів бібліотеки, права та обов’язки користувачів та бібліотеки.
	2. Право користування Бібліотекою мають учні, слухачі, викладачі, майстри виробничого навчання та працівники структурних підрозділів ПТНЗ.
	3. Користувач зобов’язаний дотримуватись Правил користування Бібліотекою. Дбайливо ставитися до документів , отриманих з фондів Бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не витирати та не загинати сторінки. У разі закінчення навчання,...
	4. У разі втрати або пошкодження документів з фонду Бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами.
	5. Бібліотека зобов’язана створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу у доборі потрібних документів.
	Поради читачам:
	Як користуватися навчальною, довідковою та додатковою літературою


