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            Бібліотека Військового інституту телекомунікацій та інформатизації є бібліотечно-бібліографічним, 

культурно-просвітницьким підрозділом інституту. Вона робить вагомий внесок у бібліотечно-інформаційне, освітнє 

та культурне обслуговування наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, ад’юнктів, робітників 

інституту, військовослужбовців та працівників ЗСУ інституту, курсантів, студентів. Задовольняє інформаційні 

запити користувачів, сприяє підвищенню їхнього загальнотеоретичного, ідеологічного та культурного рівня, рівня 

військових знань, фахової та службової кваліфікації, бойової готовності, зміцнення військової дисципліни. 

            За характером фондів та функціональним призначенням бібліотека Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації є універсальною, забезпечує навчальною літературою, інформаційними і довідково - 

бібліографічними матеріалами навчальний процес, науково-дослідницьку і виховну роботу та повсякденну 

діяльність інституту. Для того щоб якісно виконувати всі читацькі запити, працівники бібліотеки нашого інституту 

повсякденно комплектують, організовують зберігання і використання загальнодоступних посібників, матеріалів 

наукових конференцій, дисертацій, рефератів і дипломних робіт підготовлених в інституті. Слід також відзначити що 

останнім часом в інституті активно друкується своя власна навчальна література, яка більш повно відповідає 

читацькими потребам користувачів бібліотеки. Станом на квітень 2018 року бібліотека налічує понад 172 041 

примірників основного фонду літератури, 80 комплектів періодичних видань та 7688 примірників літератури з 

грифом ДСК. 

          Загальний фонд літератури  бібліотеки ВІТІ поділяється на ׃ 

- фонд навчальної літератури; 

- фонд читального залу; 

- фонд художньої літератури; 

- фонд періодичних видань; 

- фонд літератури з грифом ДСК. 
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   Оскільки бібліотека Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації розпочала своє існування ще з 1926 року як 

бібліотека Київської вищої школи зв’язку у фонді бібліотеки поряд 

із сучасною літературою також містяться раритетні примірники 

книг, які зберігаються в металевих шафах та частково представлені 

на постійно діючих книжкових виставках читального залу та на 

абонементі. Універсальність фонду нашої бібліотеки дає 

можливість працівникам бібліотеки поводити цікаві заходи та 

тематичні  книжкові виставки до знаменних дат на яких зазвичай 

представлена найкраща література з різноманітних галузей знань. 

Суспільно-політична, технічна, військова, природничо-наукова, 

мистецтво і спорт є основними галузями що містяться у фонді 

літератури бібліотеки ВІТІ.  

          

          

  Бібліотека має такі середні показники роботи׃ 

відвідування – 8 478; 

книговидача – 25 335; 

кількість користувачів – 1 693.  
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БУДНІ БІБЛІОТЕКИ 



ЗАВ.БІБЛІОТЕКИ – БАШТОВА 

АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА 



ПРОВІДНИЙ БІБЛІОТЕКАР – 

ГРИГОР’ЄВА НАТАЛІЯ 

ІВАНІВНА 



ПРОВІДНИЙ БІБЛІОТЕКАР – 

ШЕВЧЕНКО ІРИНА 

ВОЛОДИМИРІВНА 



БІБЛІОГРАФ – МОСТОВИК ТЕТЯНА 

ВІТАЛІЇВНА 



БІБЛІОТЕКАР - ЛЮБЧЕНКО ІРИНА 

ЕДУАРДІВНА 



БІБЛІОТЕКАР – 

МАЛОГУЛКО ЕЛЬВІРА 

ВОЛОДИМИРІВНА 



БІБЛІОТЕКАР – ПОЛЯКОВА 

НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
















