
                                                                       

 

Паспорт бібліотеки вищого навчального закладу I-IV рівня акредитації 

Міністерства освіти і науки України  

(станом на 01.01.2022 року) 

 

І. ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 

1. Повна назва закладу: Житомирський агротехнічний фаховий 

коледж 

 

2. Відомості про керівника закладу: Директор 

прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, наукове звання 

керівника 

Тимошенко Микола Михайлович –    

доктор економічних наук, доцент 

 

телефон (0412) 26-24-06 

e-mail: info@zhatk.zt.ua 

 

3. Поштова адреса закладу: поштовий індекс 10031, область 

Житомирська, район, місто (селище) Житомир, вулиця 

Покровська, будинок 96; 

адреса електронної пошти (e-mail:) info@zhatk.zt.ua 

адреса сайту в Інтернеті https://zhatk.zt.ua 

телефон (0412) 26-24-06 

 

4. Відомча приналежність закладу 

Міністерство освіти і науки України 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

 

1. Повна назва бібліотеки 

Бібліотека Житомирського агротехнічного фахового коледжу 
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2. Поштова адреса закладу: поштовий індекс 10031, область 

Житомирська, район, місто (селище) Житомир, вулиця 

Покровська, будинок 96; 

адреса електронної пошти (e-mail:) biblzhatk@ukr.net 

адреса сайту в Інтернеті https://zhatk.zt.ua (сторінка) 

телефон – 

 

3. Рік заснування бібліотеки: заснована у 1930 році. 

 

4. Структура бібліотеки: 

відділи (які) абонемент; читальна зала 

сектори (які) – 

 

5. Загальна площа бібліотеки: 524 м2 

площа основних приміщень 302 м2 

площа службових приміщень17 м2 

площа допоміжних приміщень 205 м2 

наявність читальних залів 1 

кількість місць в читальному залі 100 

 

6. Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки: 

наявність оргтехніки (кількість): 5 

комп’ютери 3 

принтери 1 

сканери 1; 

кафедри видачі 3; 

стелажі для книжкових виставок 8; 

стелажі книжкові 55 (двобічні); 

каталожні ящики 4 

 

7. Доступ до Інтернету так 

 WI-FI так (Читальна зала) 

 

8. Основні показники діяльності бібліотеки (на 01.01.2022 р.): 

 

бібліотечний фонд: 

книги та брошури 74677 

періодичні видання 154 

підручники 56755 

документи на електронних носіях 63 

 

середньостатистичні показники: 

книгозабезпеченість 35,1 

книгозабезпеченість підручниками 29,28 

обертаність фонду 1,85 
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читаність 31,6 

загальна кількість користувачів 4382 

книговидача 138424 

відвідування 93506 

виконані бібліографічні довідки 7680 

 

9.  Кількість виписаних періодичних видань (станом на 01.01.2022 р.) 

(кількість назв) 8 

 

ІІІ. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ 

БІБЛІОТЕКИ 

 

1. Документи, що регламентують діяльність бібліотеки: 

Положення про бібліотеку ЖАТФК. 

Правила користування бібліотекою ЖАТФК. 

Паспорт бібліотеки ЖАТФК. 

Посадові інструкції: завідувача бібліотеки,  бібліотекарів  

абонементу та читальної зали ЖАТФК 

 

2. Планово-звітна документація бібліотеки: 

Звіт про роботу бібліотеки ЖАТФК за рік. 

План роботи бібліотеки ЖАТФК на рік. Статистичний звіт 

про      роботу бібліотеки ЖАТФК. 

Інше (зазначити) Положення про електронний навчально-

методичний комплекс з дисципліни 

 

3. Облікова документація бібліотеки: 

Книга сумарного обліку бібліотечного фонду ЖАТФК. 

Книга сумарного обліку документів на електронних та 

магнітних носіях (CD, DVD, аудіо/відео касети) ЖАТФК. 

Книги інвентарного обліку бібліотечного фонду ЖАТФК. 

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на 

заміну загублених. 

 

IV. ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АПАРАТ БІБЛІОТЕКИ 

 

1. Каталоги: 

систематичний каталог 1 

алфавітний каталог 1 

електронний каталог 1 

 

2. Картотеки 

систематична картотека статей періодичних видань 1 

картотека безінвентарного обліку документів 1 



картотека електронних посібників та підручників викладачів 

ЖАТФК 1 

 

3. Наявність програмного забезпечення автоматизації бібліотечних                           

процесів (вказати) ИРБИС 64 

кількість АРМів 2 

     з них функціонують 2 

 

4. Наявність електронного каталогу (ЕК) та баз даних (БД), які ним 

генеруються: 

власні БД 5 

придбані БД (кількість і їх назва) –  

рік створення 2010 

кількість записів в ЕК 9489 

 

5. Класифікаційні системи, які використовуються в роботі: 

ББК, УДК,  рубрикатор ГРНТІ  

 

ІІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ШТАТ БІБЛІОТЕКИ 

 

1. Відомості про завідувача бібліотеки: 

прізвище, ім’я, по батькові Антипчук Ірина В’ячеславівна  

бібліотечний стаж 33 р. 

освіта вища (Київський державний інститут культури ім. О. Є. 

Корнійчука) 

 

2. Відомості про штат бібліотеки: 5 

загальна чисельність працюючих у бібліотеці 4 

з них наукових кадрів ( усього) –  

з них докторів кандидатів –  

бібліотечних працівників – 4   

технічний персонал 1, 

з них працюють: 

 на повну ставку 5 

 

3. Освіта бібліотечних працівників: 

фахова 4 

повна вища 3 

середня спеціальна 1 

курси підвищення кваліфікації (кількість працівників, рік, місце): 

 

форма денна 

 

4. Стаж роботи працівників бібліотеки (бібліотечний): 

до 10 років 1 



понад 20 років 3 

 

 


