
Чернівецький медичний фаховий коледж

Бібліотека



Забезпечення освітнього процесу шляхом оперативного і якісного формування бібліотечного фонду та 
інформаційного обслуговування здобувачів

Виховання у здобувачів любові до книги, культури читання, вміння користуватися бібліотекою

Навчання здобувачів роботі з літературою для розвитку творчого мислення, пізнавальних інтересів, 
здібностей, успішного засвоєння навчальних програм

Збереження, всебічне використання і поповнення книжкового фонду літературою виданою українською 
мовою згідно з навчальними планами

Сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності викладачів шляхом пропаганди педагогічної 
літератури та інформації про неї

Щорічне проведення місячника першокурсника, груповий метод видачі літератури на початку навчального 
року

Основні напрямки роботи бібліотеки:
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Бібліотека 

Чернівецького 

медичного фахового коледжу 

знаходиться за адресою: 
вул. Чорноморська, 2А, 

гуртожиток,
4 поверх 

та займає площу 170 М2

Читальний зал 77 м2

У читальному залі можуть займатися  

одночасно 20 здобувачів освіти. 

Кожний робочий стіл оснащений 

ноутбуком. Є вільний доступ до 

швидкісного Wi-Fi

три книгосховища площею 90 м2

www.magicdiagram.com
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Абонентський 

відділ 99 Викладачі

736 Здобувачі освіти

7 Інші

Користувачі бібліотеки

842Усього



абонемент

читальний зал

книгосховища

Структурні підрозділи 

бібліотеки :



Структурні підрозділи бібліотеки



Структурні підрозділи бібліотеки
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Книжковий фонд 

для бакалаврів

Спеціальність 223 

Медсестринство

перший

(бакалаврський)

рівень вищої освіти

Бібліотека

забезпечена
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Анатомія людини 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

Мікробіологія

Економіка охорони здоров'я. Маркетинг 

медичних послуг 

Медична хімія та клінічні біохімічні 

дослідження 

Патоморфологія та патофізіологія

Психологія спілкування. Конфліктологія 

Основи педагогіки з методикою викладання
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Клінічне медсестринство у внутрішній медицині

Клінічне медсестринство у педіатрії

Клінічне медсестринство в інфектології

Клінічне медсестринство у хірургії

Клінічне медсестринство в акушерстві та 

гінекології. Репродуктивне здоров’я та ПС 

Менеджмент та лідерство в медсестринстві

Медична та соціальна реабілітація

Медичне та фармацевтичне товарознавство
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Медсестринство в онкології

Невідкладні стани в медсестринській практиці

Синдромальна діагностика у медсестринській

практиці

Обстеження та оцінка стану здоров’я людини12
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Історія медицини та медсестринство

Медсестринство в косметології

Основи профілактичної медицини

Медсестринські теорії та процес

Методологія науково-дослідної роботи

Ергономіка та біомеханіка в 

медсестринській практиці

Інформаційні технології в професійній

діяльності

Психічне здоров'я. ПТСР
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медсестринство в геронтології

Правові основи охорони здоров'я

Вибіркові компоненти 

освітньо-професійної 

програми
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Електронна бібліотека

Для задоволення навчальних потреб усі читачі мають вільний 
доступ  до електронних ресурсів бібліотеки (електронних версій та 
електронних публікацій підручників, навчально-методичних видань, 
навчальних посібників, іншої літератури) та безкоштовний доступ до 
навчальних ресурсів мережі Internet

Електронна бібліотека
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Методичні рекомендації для здобувачів 

освіти з метою підготовки до лекцій, 

практичних занять, СПРС

Фахові періодичні видання

Презентації

Відеофільми

Електронні підручники, посібники з 

компонент навчального плану

Електронна

бібліотека



Е- журнал «Довідник головної 

медичної сестри»

Е- журнал «Управління закладом 

охорони здоров'я»

Електронні 

журнали



• ВСВ «Медицина»

• Видавництво «Укрмедкнига» м. Тернопіль

• «Нова книга» м. Вінниця

• Обласний бібліотечний колектор

• Книжкові магазини

Основні джерела 

комплектування фонду:
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21885. Медична освіта

21931. Український терапевтичний журнал

22868. Інфекційні хвороби

49895. Магістр медсестринства

89563. Медсестринство

89962. Сімейна медицина

94563. Медицина невідкладних станів

99879. Актуальні питання педіатрії, 

акушерства та гінекології
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ФАХОВІ
періодичні видання



ФАХОВІ
періодичні 

видання



ФАХОВІ
періодичні 

видання



Щорічно книгозбірня за підтримки
методичного кабінету коледжу розробляє
ряд проектів, в яких проповідуються
постулати здорового способу життя.
Книжкові виставки – це очі нашої
бібліотеки. Тому в бібліотеці діє цикл
книжкових виставок: «Історія та культура
України», «Держава і право», «Серцем з
Буковиною», «Охорона здоров'я», «Нова
література», «Періодичні видання»,
«Видатні медики», «Клінічне
медсестринство», «Література для
бакалаврів», «Природничо-наукові
посібники», «Професійна спрямованість»,
«Невідкладна допомога», «Довідкові
видання»

Календарні 

виставки



- День медпрацівника
- Куріння чи здоров'я – обирай сам
- День української писемності та мови
- День філолога
- Хімія і твоє здоров'я
- Всесвітній день травматолога

- День боротьби з гепатитом. Як запобігти страшній хворобі
- День пульмонолога
- Академічна доброчесність
- Академічна мобільність
- День вишиванки єднає українців
- Всесвітній день сім'ї
- Міжнародний день медичної сестри
- День матері
- Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
- Всесвітній день акушерки
- Зупиніть туберкульоз, поки я живий!
- Синдром Дауна
- Що треба знати про сон 
- Глаукома. Профілактика та лікування тощо

Календарні 

виставки

Бібліотека бере активну участь у 

заходах, присвячених календарним 

датам, формують виставки:

12 травня

День 

медичної

сестри

День 

вишиванки

21 травня



Панорама 

календарних 

виставок



Панорама 

календарних 

виставок



Панорама 

календарних 

виставок



Дякую за увагу!


