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Вступ 

Однією з основних функцій бібліотеки є забезпечення доступності 

документів, інформації, знань для ефективного розвитку освітньої та 

наукової діяльності вищого навчального закладу на основі максимально 

повного задоволення інформаційних потреб професорсько-викладацького 

складу й студентів. 

У 2020 році робота бібліотеки ННППІ УІПА була спрямована на 

якісне обслуговування читачів, інформатизацію бібліотечних процесів, 

видачу літератури, виконання тематичних довідок та бібліографічних 

запитів, індивідуальне та групове інформування, консультування біля 

каталогів та картотек, повноцінне задоволення потреб користувачів, 

комплектування та збереження бібліотечних фондів, випуск бібліографічного 

списку, проведення тематичних виставок, проведення масових заходів, 

проведення уроків з інформаційної культури. 

1. Організація обслуговування користувачів 

Обслуговування користувачів є головною функцією бібліотеки, яка 

формує імідж бібліотеки серед читачів, визначає її місце в суспільстві. 

Робота з обслуговування користувачів була направлена на забезпечення 

повного, якісного і оперативного бібліотечно-інформаційного обслуговування 

студентів, професорсько-викладацького складу, співробітників інституту 

згідно з їх інформаційними запитами. 

 

 Основними завданнями діяльності бібліотеки ННППІ в організації 

обслуговування користувачів, над якими працює бібліотекар протягом 

звітного року, було: обслуговування користувачів у читальній залі та на 

абонементі літературою у відповідності з навчальними планами; повне 

оперативне задоволення потреб користувачів; покращення якості 

обслуговування; ліквідація читацької заборгованості; Складаються 

тематичні та бібліографічні довідки; підвищення професійного і культурного 

рівня обслуговування; для популяризація наявних видань оформляються 

книжкові виставки; сприяння інтелектуальному розвитку і самоствердженню 

особистості студента та ін. 

 

В структуру  обслуговування м. Бахмута і м. Слов’янська входять два 

абонементи та читальна зала, яка нараховує 80 посадочних місць.  

За звітний період кількість читачів за єдиною реєстрацією становить 

917     чол., з них: студенти – 795, проф.-виклад. склад – 29 , співробітники – 
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42, інші – 49. Всіма структурними підрозділами обслуговано 1234 

користувача; відвідування –  4006 чол., книговидача –   6019 прим. 

Зміна контингенту користувачів за останні 3 роки 
2.  

 

Обслуговування користувачів на абонементі 

характеризують наступні дані: 

 
Назва показника роки Бібліотека 

ННППІ 

(м. Бахмут) 

Бібліотека 

ННППІ 

(м. Слов’янськ) 

Всього 

Кількість 

користувачів 
2018 р. 1638 - 1638 

2019 р. 1648 - 1648 

2020 р. 1234 - 1234 

План на 

2021 р. 

1200 - 1200 

Кількість  

відвідувань 
2018 р. 13006 - 13006 

2019 р. 10023 - 10023 

2020 р. 4006 - 4006 

План на 

2021 р. 

4050 - 4050 

Кількість 

книговидачі 
2018 р. 16104 - 16104 

2019 р. 12860 - 12860 

2020 р. 6019 - 6019 

План на 

2021 р. 

6050 - 6050 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія користувачів 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 

загальна 

кількість  

% загальна 

кількість 

% загальна 

кількість 

% 

Всього користувачів за ЄРО 923  927  917  

в т.ч. студентів: 781 84,6 791 85,3 795 86,6 

- денної форми навчання 160 17,3 173 18,66 163 17,8 

- заочної форми навчання 621 67,06 618 66,7 632 68,9 

- проф.-виклад. складу, 

науковців, аспірантів 

37 4,00 34 3,7 29 3,2 

- навчально-допоміж. 

персоналу 

38 4,1 38 4,1 42 4,6 

- сторонніх користувачів 67 7,2 64 6,9 49 5,3 
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Структура обслуговування користувачів за останні 3 роки 
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1 Кількість користувачів, 

обслугованих 

підрозділа- 

ми бібліотеки: 

 

1638 

 

- 
 

1638 

 

1648 

 

- 
 

1648 

 

1234 

 

- 
 

1234 

- абонементом 923 - 923 927 - 927 917 - 917 

- читальною залою 715 - 715 721 - 721 317 - 317 

2 Кількість відвідувань:  

13006 

-  

13006 

 

10023 

-  

10023 

 

4006 

-  

4006 

- абонементу 2469 - 2469 2599 - 2599 1563 - 1563 

- читальної зали 10537 - 10537 7424 - 7424 2443 - 2443 

3 Кількість книговидач: 16104 - 16104 12860 - 12860 6019 - 6019 

- абонементом 2186 - 2186 2022 - 2022 1517 - 1517 

- читальною залою 13918 - 13918 10838 - 10838 4502 - 4502 

 

Із представлених таблиць простежується динаміка зниження всіх 

показників.  

На 2021 рік плануються такі показники роботи з обслуговування 

користувачів: 

 кількість читачів за ЄРО –920; 

 кількість відвідувань – 4020 ; 

 кількість книговидач –  6020 . 

 

Облік користувачів ведеться в бібліотеці ННППІ м. Бахмут як 

традиційно так і в базі БД «Читач» в програмі «ІРБІС-64», яка нараховує на 

1.01.2021р. 1996 записи. Електронна база постійно поповнюється новими 

читачами, у якій містяться всі необхідні відомості про них. За звітний рік до 

електронної бази занесені 264 записи, які будуть експортовані до НБ УІПА. 

 

База даних «Читач» редагується відповідно до списків поданих 

відділом «Організації та контролю навчання». Видалялися данні на вибулих 

користувачів та проводилося редагування у полі 90 «Студент ВУЗа»: рік 

навчання, курс, спеціальність, вид та форма навчання, семестр. Виправлено 

всього 577 записів. 
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Книговидача документів за мовами: 

За мовами книговидача 

укр. мовою 

книговидача 

рос. мовою 

книговидача 2018р. 2019 р.  2020 р. 2018р. 2019 р. 2020 р. 

Бібліотека ННППІ (м. Бахмут) 8374 8169 4073 7730 4691 1946 

Бібліотека ННППІ (м. Слов’янськ)                 - - - - - - 

Всього: 8374 8169 4073 7730 4691 1946 

 

Аналізуючи таблицю, не змінним залишається пріоритет української 

мови. Книговидача українською мовою  складає 67,7 %, а російською - 32,3 %.  

До бібліотеки, у поточному року, надійшло більша частина література 

державною мовою (українською - 223 прим., російською - 32 прим.). 

 

Книговидача документів за цільовим призначенням за 3 роки: 

Найменування  

показників 

Бібліотека 

ННППІ  

(м. Бахмут) 

Бібліотека ННППІ  

(м. Слов’янськ) 

 

Всього: 

Наукові 

 видання 

2018 р. 318 - 318 

2019 р. 328 - 328 

2020 р. 112 - 112 

Навчальні 

видання 

2018 р. 15786 - 15786 

2019 р. 12532 - 12532 

2020 р. 5907 - 5907 

 

Показники видачі документів за цільовим призначенням значно 

зменшились порівнюючи з минулим роком. Надійшло літератури до фонду 

бібліотеки у 2020 р. - 255 прим.,  у 2019 р. - 261 прим., 2018 р. - 389 прим.).  

 

Загальна кількість книговидачі за останні 3 роки 

розподіляється за видами: 

Найменування  

показників 

Бібліотека 

ННППІ  

(м. Бахмут) 

Бібліотека  

ННППІ  

(м. Слов’янськ) 

 

Всього 

журнали 

 

 

2018 р. 480 - 480 

2019 р. 314 - 314 

2020 р. 67 - 67 

газети  

(комплект) 

 

2018 р. 307 - 307 

2019 р. 67 - 67 

2020 р. 50 - 50 
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книги 

 

2018 р. 14451 - 14451 

2019 р. 10746 - 10746 

2020 р. 4598 - 4598 

електронні  

видання 

 

2018 р. 866 - 866 

2019 р. 1733 - 1733 

2020 р. 1304 - 1304 

 

Протягом останніх років всі представленні показники у таблицях 

знижуються. На сьогоднішній день причини такі: в першу чергу це 

епідеміологічна ситуація в Україні, спричиненої поширенням короновірусної 

хвороби (COVID-19), студенти вчилися дистанційно весняні місяці і 

частково в осені, та  взимку; студенти денної та заочної форми навчання у 

поточному року січень та лютий не вчилися (студенти д/н були на 

практиці); широке використання Інтернет-ресурсів, розвиток нових 

інформаційних технологій: звернення студентів до електронних версій 

навчальної літератури; не всі студенти записані у бібліотеці та бібліотека 

ННППІ УИПА м. Слов’янська з січня 2018 року не обслуговує користувачів. 

 

 За останні роки показники книговидачі періодичних видань з кожним 

роком зменшуються. Це пов’язано с тим, що у поточному року було 

виписано  16 назв (55 прим.) періодичних видань, а також не всі назви 

журнали виписувались в повному обсязі, це обумовлено високою вартістю 

видань. Показники видачі електронних видань, порівнюючи з минулим 

рокам, зменшились, але поступово з кожним роком надходження 

електронних видань збільшується. (надходження електронних видань до 

фонду бібліотеки становить:  2018 р. – 14 прим., 2019 р. – 19 прим., 2020 р. – 

50 прим.). Зниження показника книговидачі книг, пояснюється недостатнім 

поповненням навчальної та наукової літератури. У поточному року кошті не 

виділялися, окрім періодичних видань, це пов’язано з обмеженням 

фінансування, а також підвищенням вартості друкованої продукції. (виділено 

коштів: 2018 р. – 635.00 грн., 2019р. – 3414.00 грн.) 

 

Підручники для студентів денної форми навчання видавались 

традиційним груповим методом. Для цього бібліотекар проводила значну 

роботу: знайомилася з навчальними планами, підбирала комплекти 

навчальної літератури, складала графіки видачі та інформували старост груп. 

Всі студенти заочної форми навчання обслуговувались індивідуально.  

 

Важливим завданням бібліотеки стає розвиток інформаційної культури 

читачів. Кожен навчальний рік для першокурсників денної форми навчання 

проводяться заняття з «Основ інформаційної культури». Студентів 

знайомлять з  Правилами користування бібліотекою, пошуковим апаратом, 
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правилами бібліографічного опису документів, заповнюють читацькі 

документи. Для кращого засвоєння інформації, підчас проведення занять, 

студентам-першокурсникам була представлена презентація «Слайд-лекція». 

У кінці занять студенти отримали комплект навчальної літератури на перший 

семестр  навчального року та «Пам’ятку для користувача" з інформацією 

про бібліотеку та сторінку бібліотеки на сайті ННППІ.  

 

 

 

В останні роки у практиці роботи бібліотеки існує послуга - електронна 

доставка документів як для викладачів так і для студентів. Для того, щоб 

студенти мали можливість скористатися цією послугою, у поточному року 

були виготовленні та роздруковані візитні картки з електронною адресою 

бібліотеки. Всього роздано читачам понад 100 візитних карток. 

 

Протягом року е-поштою надсилалися навчально-методичні посібники.  

За додатковою інформацією  для користувачів, бібліотекар неодноразово 

звертається до електронного каталогу НБ бібліотеки УІПА для скачування 

електронних версій методичних та навчально-методичних посібників. Усі  

матеріали відсилалися е-поштою користувачам бібліотеки. 

 

Незначна кількість замовлень на електронні видання від студентів 

продовжують  надходити через мобільний додаток «Viber». В цьому році 

було оброблено 8 запитів. Послуга, замовлення через мобільний додаток, як 

планувалось, ще не доопрацьована.  На наступний рік бібліотекар планує 

спробувати працювати в цьому напрямку.  

 

У зв’язку з розпорядженням керівника ННППІ УІПА Коломійця В. В., у 

поточного року, була оновлена сторінка бібліотеки на сайті ННППІ УІПА  

http://nnppi.in.ua/index.php/kafedri-nnppi/naukova-biblioteka 
 

Для тих, хто вперше користується електронним каталогом, у 

поточному року, бібліотекарем була розроблена презентація (22 слайда), 

щодо користування електронним каталогом, це дає можливість нашим 

http://nnppi.in.ua/index.php/kafedri-nnppi/naukova-biblioteka
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користувачам в умовах карантину віддалено користуватися електронним 

каталогом бібліотеки звернувшись до сторінки сайту 

http://www.nnppi.in.ua/index.php/kafedri-nnppi/naukova-biblioteka 

 

 

 

 

 

 

 

Для створення презентації по користуванню електронним каталогом, 

була опрацьована інформація, зроблені скріншоти (знімки зображень) 

електронного каталогу на сайті НБ УІПА та відредаговані в графічному 

редакторі Paint. 

 

Вже третій рік поспіль, викладач Берестовий А. М., запрошує 

бібліотекаря  на заняття з дисципліни «Вступ до спеціальності та виробниче 

навчання» для навчання студентів користуватися фондами бібліотеки. У 

жовтні, як планувалось, не вийшло провести заняття. Але у листопаді 

планується провести заняття дистанційно зі студентами 1 курсу денної 

форми навчання. Під час заняття студентам буде надана інформація: про 

основні розділи УДК; як влаштований систематичний та алфавітний 

каталоги, як ними користуватись; про каталожні роздільники і відомості про 

них; про бібліотечний шифр на каталожних картках, за якими можна 

відшукати книгу на полиці; про призначення каталожних карток, які дають 

інформацію про автора і назву, об’єм, місце, рік видання; як знайти за 

каталогами та отримати літературу, рекомендовану викладачами з певної 

навчальної дисципліни; як підібрати літературу за темою; як користуватися 

електронним каталогом. В цьому році практичної роботи з виконанням 

пошукового завдання та заповнення читацького замовлення проводитися не 

буде. 

 

В цьому році текст для пари "Студенти повинні вміти працювати з 

бібліотечним фондом" з дисципліни "Вступ до фаху" відредагований і 
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відправлений е-поштою викладачу Берестовому А. М. для розміщення в своїх 

методичних вказівках. 

 
Для викладачів та студентів у бібліотеки є безкоштовний доступ до 

ресурсів Інтернету і всіх баз даних бібліотеки з використанням технологій 

Wi-Fi. Користувачі можуть працювати в читальному залі зі своїми 

ноутбуками або телефонами, що дозволяє читачам мати доступ до Інтернету і 

всіх баз даних бібліотеки, переписати будь-яку необхідну інформацію на свій 

електронний носій. 

Як і в попередні роки, бібліотека продовжує надавати  користувачам   

інформаційні довідки у т. ч. за допомогою Інтернету, змістом якої є 

задоволення запитів користувачів, пов’язаних з пошуком конкретної 

інформації в мережі Інтернет. Таким чином було здійснено пошук для 

викладачів та співробітників інституту з таких тем: психологія педагогічної 

діяльності, комп’ютеризація облікової інформації, діловодство та 

управлінська документація, основи діловодства, технології комп’ютерної 

обробки інформації та ін.. На прохання викладача один документ 

бібліотекар переклала українською мовою (всього 50 стр.). Всього   було  

надано   727 довідок, у тому числі 112 тематичних. За допомогою Інтернету 

– 8 довідок. 

 

У поточному році продовжено облік видачі матеріалів з питань 

педагогіки та психології.  Книговидача за цими темами складає:  психологія – 

341 од., педагогіка – 896 од. 

 

Робота з боржниками 
 

Проблема заборгованості в бібліотеці актуальна щорічно. На 

сьогоднішній день кількість боржників читачів становить 29. Для ліквідації 

заборгованості використовуються традиційні форми: робота зі старостами, 

особисті нагадування при візиті читача, телефонні дзвінки , на заняттях для 1 

курсу бібліотекар розповідає про своєчасну здачу книг. 

 

Завдяки тому, що читачі у поточному року стали вказувати свою 

електронну адресу, не тільки студенти 1 курсу денної форми навчання, 

з'явилася ще одна можливість зв'язатися з боржниками по електронній пошті. 

Всього було надіслано 2 листа. 
 

Таблиця  роботи з боржниками 
 

 Стан заборгованості 

на  01.01.2020 р. 

Виявлено 

у 2020 р. 

Розрахувалися 

у 2020 р. 

Стан 

заборгованості на 

01.01.2021 р. 

ННППІ м.Бахмут 18 64 53 29 
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У поточному році здійснено перевірку заборгованості випускаючих 

груп у бібліотеці. Кожний рік кафедри друкують обхідні листи і заповнюють 

та передають у бібліотеку для перевірки читачів на заборгованість. 

Бібліотекар перевіряє та ставить печать і підпис на цьому листу. В ході 

перевірки виявлено 3 боржника. 

 

На 2021 рік планується: 
 

- вивчення запитів студентів, викладачів інституту; 

- надання оперативного і якісного обслуговування книжковими та  періодичними  

  виданнями; 

- пошук і надання інформації; 

- подальше введення книжкового фонду до електронного каталогу;               

- збереження кількості користувачів і книговидачі та збільшення цих показників; 

- надання консультативної та практичної допомоги у пошуку інформації;  

- виконання довідок з використанням фонду та можливостей Інтернету, 

- поповнення та редагування бази даних «Читач», 

- використання в роботі бібліотеки сучасних технологій. 

 

Також планується робота з виявлення боржників: переглядати читацькі  

формуляри  студентів та  викладачів; надсилати листи-нагадування та  

телефонувати  боржникам; складати  списки  боржників та  інформувати  

кураторів студентських  груп. 

2. Культурно-просвітницька робота 

Культурно-просвітницька робота бібліотеки ННППІ була направлена 

на максимальне задоволення інформаційних потреб, інтересів, запитів 

користувачів, виховання інтелектуальних, фізичних, моральних, естетичних 

якостей особистості, педагогічної майстерності. Для цього 

використовувалися різноманітні форми і методи інформування та 

популяризації літератури: тематичні перегляди, читацька конференція, 

презентація. 

 

Незмінною залишається і така форма реклами книги, як книжкова 

виставка. Вона є однією з основних форм пропаганди бібліотечних фондів і 

водночас важливим засобом культурно-просвітницької діяльності. Для 

оформлення книжкових виставок бібліотекарі використовують 

ілюстративний матеріал, періодику, аксесуари, змістовно-зв’язані з темою та 

які доповнюють їх в якості фона (державний прапор, народні вироби, наочні 

прилади, квіти). 
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Протягом року бібліотекою підготовлено та проведено такі масові 

заходи:  

 Інформаційний день - 1. 
 

 

 Днів інформації - 2. 
 

 Шевченківські читання. 

 

Але нажаль, згідно плану, не вийшло виконати всі заходи в повному обсязі.  

В социальной сети «ВКонтакте» создано 539 постов и 49 баннеров. Пользователям даны ответы на 
54 вопроса 

Масова робота  бібліотек за останні 3 роки 

Культурно-просвітницька 

робота 
ННППІ м.Бахмут ННППІ м. Слов’янськ 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Тематичні виставки, 

відкриті перегляди: 

      

тем 50 46 34 - - - 

представлено документів 1160 1088 845 - - - 

Бібліографічні огляди:       

тем 3 3 3 - - - 

прочитано 3 3 1 - - - 

Кількість масових заходів 4 4 3 - - - 

Національно-патріотичне виховання 

Патріотичне виховання – це систематична і цілеспрямована діяльність 

по формуванню у студентів високої патріотичної свідомості, почуття вірності 

своїй Вітчизні, готовності до виконання громадянського обов'язку і 

конституційних обов'язків по захисту інтересів Батьківщини. Тому, цьому 

напрямку бібліотекарі надають особливого значення. 

 

У нашій бібліотеці постійно 

організовуються комплекс заходів, які 

включали в себе тематичні виставки: 

 

- «Мов джерельна вода, рідна мова моя», 

- «Планета мовознавія», 

- «Історія України», 

- «Пам'ять про страшні часи», 

-«З Днем Конституції України» - відео 

презентація 
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До держаного свята, Дня Соборності 

України, в бібліотеці експонувалася 

книжкова виставка «Україна-Соборна, 

вільна, сильна». 
 

 

 

З нагоди Дня скорботи «Небесної 

сотні», в бібліотеці експонувалася виставка 

періодичних видань «Загиблим за Україну - 

вічна пам'ять!» 

 

9 листопада наша країна 

відзначає надзвичайно важливе для 

нас свято – День української 

писемності та мови. Українська мова 

й писемність - це здобуток культури 

і духовної діяльності українського 

народу. В ній і мудрість віків, і 

пам'ять народу, і щирість душі. 

Традиційно до цього дня в бібліотеці 

експонувалися тематичні виставка 

«Рідна мова чиста, як роса».  Експонованими матеріалами до цієї виставки 

були книги з української мови та періодичні видання, з якими мали змогу 

ознайомитися студенти, викладачі та співробітники інституту. 

 

З нагоди Дня захисника України у 

читальній залі бібліотеці експонувалася 

виставка  «14 жовтня. День захисника 

України». День Захисника України – це свято 

пам’яті про наших гордих предків, які пером і 

словом, вогнем і мечем виборювали право на 

незалежність рідної держави; свято 

вшанування козацької доблесті та звитяги; 

свято вдячності ветеранам Другої світової, 

які також воювали за свою землю. І, нарешті, це день усіх героїв сьогодення, 

які хоробро боронять кордони України.  
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День Конституції України — це 

державне свято, історія якого почалася 

з 1996 року. На вшанування 

багатовікової історії українського 

державотворення бібліотекою була 

підготовлена відео презентація до Дня 

Конституції України  та 

публікована у групі «Учебно-

научный профессионально-

педагогический институт УИПА» в 

соціальної мережі  «Facebook» 

https://fb.watch/2fescbhfPk/, та 

«Instagram». 

 

 

 

Голодомор 1932-1933 років в Україні назавжди залишиться однією з 

найстрашніших сторінок нашого минулого, явищем породженим тиранією, 

нелюдською системою, в якій людина втратила не лише гідність, право на 

свободу, але й право на життя. До Дня вшанування пам'яті жертв голодомору 

в читальній залі бібліотеці була організована виставка «Пам'ять про 

страшні часи». У представлених матеріалах розкриваються трагічні 

сторінки геноциду в історії України минулого століття. 

 

Інтелектуально-духовне виховання 

До напрямку інтелектуально-духовного виховання входить: розвиток 

пізнавального інтересу, творчої активності, мислення виховання потреби 

самостійно здобувати знання та готовність до застосування знань, умінь у 

практичній діяльності реалізовувати особистісний життєвий вибір і 

професійну кар’єру на основі здібностей і знань, умінь і навичок виховання 

здатності формувати та відстоювати власну позицію формування 

особистісного світогляду як узагальненого світосприймання.  

 

Протягом року в читальному залі бібліотеки 

експонувалися такі виставки: 
 

- «Інформаційна епоха», 

- «Знання-запорука успіху», 

- «Економічна царина»,  

- «Студентство світлий час» 

https://fb.watch/2fescbhfPk/
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Восени ми відзначаємо 

День працівника освіти – свято, 

яке звільняє від буденності й 

допомагає осягнути 

найголовніше у житті. Кожен з 

нас згадує свого Вчителя – того, 

котрий запалив у нас іскорку 

знань, був старшим другом і 

порадником, кому ми зобов’язані 

своїми життєвими і 

професійними перемогами. Тому ми схиляємо голови перед мудрістю 

учителів, викладачів, зусиллями яких твориться майбутнє нашого краю, всієї 

нашої держави. З нагоди цього свята була підготовлена книжкова виставка 

«Вітаємо з професійним святом». 
 

Велику допомогу в навчанні студентам надають постійно діючі 

тематичні виставки з педагогічної освіти, а саме: «Освіта і кар’єра», 

«Горизонти освіти», «Педагогічні висоти». 
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Громадсько-правове виховання 

Головною метою правового виховання студентської 

молоді є формування у майбутніх фахівців високої правової 

культури, глибокої впевненості у справедливості вимог 

статей Конституції України, українського законодавства, 

необхідності добровільного їх виконання, здатності 

мотивувати свої вчинки та приймати рішення, які не 

суперечать діючому законодавству. 

        Для ознайомлення користувачів із документами 

законодавчого характеру у читальній залі бібліотеки 

експонувалася тематична виставка: «Служіння закону». 

 

Моральне виховання 

Метою морального виховання є прищеплення 

студентам та розвиток міцних переконань і потреби 

поводити себе згідно з моральними нормами 

суспільства; формування таких соціальних цінностей як 

цілеспрямованість, гуманізм, інтернаціоналізм, 

відповідальність; формування дієвої моралі, яка 

визначає стійку непримиренність до порушників норм і 

правил культурної поведінки. 

- «Філософія та суспільство», 

- «Що за диво Новий рік». 

 

 

 

 В бібліотеці, кожний рік, експонуються постійно діючі тематичні 

виставки з питань психології:: «Життя особистості», «Терапія души». 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Трудове виховання 

Найважливішим завданням трудового 

виховання студентів є формування у них 

професійних здібностей і потреб, умінь, 

навичок, звичок професійного 

призначення, психологічна підготовка 

до праці з обраної спеціальності; 

виховання волі, терпеливості та 

наполегливості в подоланні труднощів. 
 

Для користувачів бібліотеки 

експонувалися такі книжкові виставки: 

 

- «Цікавий світ фізики», 

- «Електроніка у сучасному світі». 

 

 

У бібліотеці до ювілею 

Ковальова Валерія 

Миколайовича – викладача, 

економіста, дослідника, 

науковця, виноградаря, поета, 

була підготовлена виставка 

його наукових робіт. 

(Присутніх 37 чол.) 

 

 

 

 

 

Екологічне виховання 

  Завдання екологічного виховання полягає у 

формуванні екологічних знань, вихованні любові до 

природи, прагненні берегти, примножувати її. 

В цьому напрямку  в бібліотеці  у читальному залі 

експонувалася  така виставка:  «Обережно-природа». 
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Естетичне виховання 

Естетичне виховання молоді – важлива 

сторона виховання студента. Воно сприяє 

збагаченню чуттєвого досвіду, емоційної сфери 

особистості, впливає на пізнання моральної 

сторони дійсності, підвищує пізнавальну 

активність.  

 

В напрямку естетичного виховання у 

бібліотеці  експонувалися тематична виставка 

«З 8 Березня, дорогі жінки!» та виставка 

присвячена Дню закоханих: «Кохання врятує світ». 

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

Здоров’я людини – це 

найцінніше, що є у нього. Це 

справжня коштовність, подарована 

нам природою. Людина зобов’язана  

берегти своє здоров’я змолоду, 

адже саме здорова людина формує 

сильну націю. У бібліотеці  

експонувалася виставка, 

присвячена до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом «СНІД - це 

небезпечно!»  

 

 

Виставка нової літератури 

експонувалася у читальній залі 

бібліотеці під назвою: «Новинки, 

Новинки!».  

 

 

 

Незмінною передумовою успішної діяльності бібліотеки залишається її 

фонд, де одним із джерел надання оперативної, оригінальної інформації є 

періодичні видання. Протягом року користувачам надавалася можливість 

ознайомлюватися з виставками періодичних видань: «Вернісаж журналів», 
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«Мозаїка новин», «Новини: день за днем», «Журнальна імперія», 

«Періодичні видання-джерело інформації», «Періодичні видання». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року  у бібліотеці експонувалася виставка методичних 

посібників викладачів інституту ННППІ УІПА «Скарби нашої бібліотеки», 

Методичні здобутки викладачів».  Всього представлено 123 примірника.  
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На 2021 рік планується така робота з напрямків: бібліографічних 

оглядів  - 3; тематичних книжкових виставок - 35; днів інформації - 2; 

презентацій книг - 2.       

 

3. Науково-інформаційна і довідково-бібліографічна робота 

Надання інформаційно-бібліографічних послуг. 

 

Основним   завданням   бібліотеки  є : довідково- бібліографічне та   

інформаційне   обслуговування   всіх   категорій  читачів; організація  і  

ведення  картотек   різних  типів  за   галузями   знань; складання  

бібліографічних   списків.  
 

У поточному року використовувалися різні форми й методи 

інформаційно-бібліографічної діяльності: постійно виконувались усні та 

письмові бібліографічні довідки; проводилися консультації біля каталогів; 

постійно поповнювався записами електронний каталог; проводились 

виставки. 

 

Читачам постійно надається практична допомога в підборі інформації. 

Для задоволення інформаційних потреб користувачів використовуються і 

мережеві ресурси, як Інтернет. Використання Інтернету дозволяє найбільш 

повно і оперативно задовольняти інформаційні потреби користувачів. 

Загальна кількість довідок, наданих читачам протягом звітного року 

становить 727 довідок, з них  112 – тематичних. 

 

Протягом року було підготовлено «Список нових надходжень до 

бібліотеки» та розіслано електронною поштою на кафедри інституту. 

Бібліотека постійно рекламує свої електронні ресурси серед викладачів 

та студентів та інформує користувачів про послуги, які нею надаються. У 

поточному року була підготовлена та роздрукована інформація, яка містить 

відомості о послугах, які надає бібліотека.  

 

Формування електронного каталогу є одним з основних напрямків в 

роботі бібліотеки. Наявність такого каталогу сприяє підвищенню якості 

бібліотечно-бібліографічного обслуговування та розширенню інформаційних 

можливостей користувачів. На сьогоднішній день наш електронний каталог 

становить 4362 бібліографічних записів.  

 

Електронний каталог бібліотеки відображає усі процеси у режимі 

реального часу та повністю відтворює увесь фонд бібліотеки та її підрозділів. 

ЕК забезпечує: віддалений цілодобовий доступ до бібліографічної інформації 

без авторизації; багатоаспектний пошук документів; актуальна інформація 

про розподіл примірників та їх наявність; сортування результатів пошуку; 
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замовлення документів; перегляд персонального електронного формуляра 

можливість створення списку відібраної літератури, його друку; перегляд 

завантажень кожного документа тощо.  

 

Скористатися електронним каталогом можна звернувшись на сторінку 

сайту НБ УІПА та на сторінку сайту ННППІ УІПА у розділі «Студенту-

Видання у бібліотеці». 
 

Важливим завданням бібліотеки стає розвиток інформаційної культури 

читачів. Кожен навчальний рік для першокурсників денної форми навчання 

проводяться заняття з «Основ інформаційної культури». Студентів 

знайомлять з електронними документами, з сайтом НБ УІПА, з електронним 

каталогом і базами даних, навчають пошуку інформації. 

 

У поточному року, викладач Берестовий А. М., запрошує бібліотекаря  

на заняття з дисципліни «Вступ до спеціальності та виробниче навчання» 

для навчання студентів користуватися фондами бібліотеки. У жовтні, як 

планувалось, не вийшло провести заняття. Але у листопаді планується 

провести заняття дистанційно зі студентами 1 курсу денної форми 

навчання. (Див. розділ «Організація обслуговування користувачів») 

 

Продовжується робота у бібліотеці з випуску інформаційних списків: 

алфавітний список періодичних видань, передплачених бібліотекою на 2020 

р.; списки нової літератури, яка надійшла до фонду бібліотеки; 

бібліографічний список «Проблеми вищої школи», який складається з 

дев'яти розділів. До виданого списку включено 29 описів статей. Обсяг 

описів значно  зменшився у поточному року, так як  зменшилась кількість 

передплачених бібліотекою періодичних видань. Всі списки  розсилаються 

електронною поштою на всі чотири кафедри інституту та принтерним 

способом роздруковані інформаційні списки для бібліотеки.  

 

У зв’язку з об’єднанням двох кафедр,  з 15 жовтня інформаційне 

забезпечення в режимі ВРІ здійснювалось на три кафедри. Для 

професорсько-викладацького складу було сформовано 13 інформаційних 

листів. Бібліотекар при перегляді періодичних видань копіювала: окремі 

статті, зміст журналів, тези зі збірників конференцій, які відправлялися на 

кафедри.  

 

В 2020 року продовжено індивідуальне інформування керівника 

інституту та його замісників. В цьому режимі інформувалися 3 абонената 

відповідно до напрямком їх діяльності: 

 

- Управління освітою та законодавство про вищу освіту – керівник 
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   ННППІ В. В. Коломієць; 
 

- Організація наукових досліджень – завідувач кафедри «Економіки  

підприємства та менеджменту» Михальченко Г. Г.; 
 

-  Методологія і методика освітнього процесу – заст. керівника  

   Семенець Д. А. 
 

У поточному року продовжена робота з тематичними   картотеками: 

«Сучасна економіка» і «Вища освіта та сучасність». Всього розставлено 

59 карток. Також постійно наповнюється картотека «Праці наукових 

робітників і викладачів». За рік  було складено і розставлено 207 карток.  

Масова робота є невід’ємною частиною діяльності бібліотеки. Так у 

звітному році бібліотекою з масового інформування проведено: 

 Інформаційний день -1. 

 Днів інформації - 2. 

 Шевченківські читання 

 

У поточному року були підготовлені та роздруковані бібліографічні 

огляди літератури, але не всі  були проведені у зв’язку з карантином. 

 

Бібліографічні огляди літератури: «Охорона навколишнього 

середовища», «Менеджмент освіти», «Системи електрорадіозв’язку».  

 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності бібліотеки є проведення 

Днів інформації. Протягом року була організована 2 виставки нових 

надходжень, що дозволило оперативно візуально ознайомитися з новою 

літературою, визначити її інформаційну цінність. Для перегляду було 

представлено   28 джерел інформації (підручники, навчальні посібники, 

словники - довідники). Читачі мали змогу ознайомитися з новинками 

літератури, а також замовити їх для подальшої роботи з ними. 

 

Із нагоди ювілею професора ННППІ 

УІПА Ковальова В. М., бібліотекою складено 

та видано біобібліографічний покажчик.  

Ознайомиться з біобібліографічним 

покажчиком можна в бібліотеці ННППІ УІПА 

або звернутися на сторінку сайту НБ УІПА 

«Праці вчених УІПА в дзеркалі бібліографії» - 

Серія "Вчені УІПА - ювіляри" 

http://library.uipa.edu.ua/publications/bibliografichna-produktsiya-

biblioteki/bibliographia/seriya-vcheni-uipa-yuvilyari-2.html 
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Згідно плану виховної роботи ННППІ УІПА, 3 грудня у Всесвітній день 

боротьби зі СНІДом у бібліотеці студенти першого курсу грали у настільні 

ігри з тематики профілактики та попередження ВІЛ/СНІД. Організаторами 

заходу виступили: заступник з виховної роботи ННППІ УІПА - Булгакова І. 

В., бібліотекар - Риндя О. О. та студентська рада ННППІ УІПА. 

(Присутніх 20 чол.) 

 

 

Перша гра "Фото-фішка" - 

де ми обговорювали актуальні 

питання щодо здоров'я та наслідків 

ризикованої поведінки, проблеми 

ВІЛ-інфікування, які постають 

перед сучасною молодою людиною.  

 

Друга гра "Володар кілець" 
- ця гра допомогла збільшити 

рівень знань, уявлень та розуміння 

щодо проблем, пов'язаних з 

ВІЛ/СНІДом, ризикованою 

стосовно ВІЛ-інфекції 

поведінкою; були обговорені 

важливі та суперечливі питання 

щодо оточуючого середовища, 

здоров'я, особистої 

відповідальності, законів України, 

що стосуються попередження ВІЛ 

та захисту прав ВІЛ-інфікованих 

та хворих на СНІД осіб в Україні.  

Така діяльність бібліотеки спрямована на інформування молоді про 

наслідки небезпечної поведінки, вироблення навичок здорового способу 

життя, формування культури здоров’я та позитивного становлення до 

власного здоров’я. На сьогодні більшої популярності набувають такі 

програми, які мають на меті формування життєвих навичок та навичок 

здорового способу життя, використовуючи активні форми навчання (рольові 

ігри, моделювання поведінки, рефлексія тощо), де метою профілактичної 

діяльності є не тільки попередження певних хвороб та негативних явищ, а 

покращення якості життя певної особи. 

 

У поточному року в  

бібліотеці нашого інституту 

організовано інформаційний 

куточок «Насильство – це 
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сміття, яке треба виносити з дому» присвячений акції 

«16ДНІВ_ПРОТИ_НАСИЛЛЯ». 

 

З 25 листопада по 10 грудня студенти мали змогу ознайомитися з 

видами та проявами насильства, як діяти у ситуації насильства, куди 

звертатися по допомогу. (Присутніх 25 

чол.) 

 

 

 

10 березня у науковій бібліотеці Навчально-наукового 

професійно-педагогічного інституту Української інженерно-

педагогічної академії відбулися Шевченківські читання 

«Шевченко – наш. Він для усіх 

століть…» з нагоди відзначення 

206-ї річниці від дня народження 

видатного українського 

письменника. 

Декламували вірші Т. Г. 

Шевченка студенти 3 та 2 курсів. 

Тарас Григорович Шевченко – 

неперевершений світоч української 

культури, геніальний поет, 

художник, мислитель, відомий не лише в Україні, але й у всьому світі. Він 

піднісся до вершин людського духу, вселюдської любові, бо був великим 

патріотом України, заповідав нам любити свій народ, плекати свою культуру. 

(Присутніх 21 чол.) 
 

Бібліотека планує на 2021 рік скласти та видати біобібліографічний 

покажчик до ювілею доктора філософських наук, професора ННППІ УІПА 

Богданова Н. Г. 
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4. Формування та облік єдиного інформаційного ресурсу бібліотеки 

Структура фонду бібліотеки 

 

Основними завданнями бібліотеки є науково-обґрунтоване  

комплектування та опрацювання  книжкового  фонду  відповідно до наукових 

напрямів інституту та здійснення  оперативного бібліотечно-бібліографічного  

обслуговування студентів  та співробітників інституту. 

 

На комплектування фонду у 2020 році кошті не виділялися, окрім 

періодичних видань, це пов’язано з обмеженням фінансування, а також 

підвищенням вартості друкованої продукції. Але на наступний рік у ІІ кв. 

обіцяли виділити кошти на придбання літератури для поповнення 

бібліотечного фонду. 
 

          Станом на 01.01.2021 р. загальний фонд бібліотеки становить 58015 прим.  

До фонду бібліотеки у 2020 р. з відділу «Комп’ютерної підтримки та 

поліграфічних послуг», надішли методичні, навчально-методичні посібники.  

Таким чином надійшло до фонду бібліотек  122 прим. (58 назв). 

 

 книги -        28 прим. ( 20 назв); 

 брошури -  122 прим. (58 назви); 

 журнали -  46 прим. ( 14 назв); 

 газети -    9 прим. (2 назви); 

 видання на магнітних носіях - 50 прим. (50 назви). 
 

Структура фонду бібліотеки за 3 роки 

 

Назва показника 

Надійшло 

протягом 

2018 р. 
(прим.) 

Стан фонду 

на 01.01.2019 

р. 

(прим.) 

Надійшло 

протягом 

2019 р. 
(прим.) 

Стан фонду 

на 01.01.2020 

р. 

(прим.) 

Надійшло 

протягом 

2020 р. 
(прим.) 

Стан фонду 

на 

01.01.2021 р. 

(прим.) 

Всього за рік 389 57818 261 57919 255 58015 

  за видами:   

  - книг 27 17191 71 17240 28 17268 

  - журналів 109 4664 9 4588 46 4634 

  - газет 15 110 15 113 9 122 

  - брошур 224 34117 147 34223 122 34186 

  - на магнітних 

носіях 

14 1736 19 1755 50 1805 

  за мовами: 

   - державною 314 26216 211 26376 223 26462 

  - російською 75 31602 50 31543 32 31553 

   за цільовим призначенням: 

   - наукових видань 100 2767 20 2787 42 2829 

  - навчальних видань 289 55051 241 55132 213 55186 
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З наведених даних у таблиці, бачимо, що основну частину фонду та  

нових надходжень складає навчальна література. 
 

Джерелом комплектування фонду  бібліотеки книгами, у поточному 

році, була література, подарована читачами інституту. Щороку бібліотека 

проводить акцію «Подаруй бібліотеці книгу», в рамках якої бібліотека 

отримуємо книги від студентів, від викладачів – також книги або їх власні 

нові напрацювання. Прийнято у дарунок 16 прим. (12 назв) на суму 875 грн. 

00 коп.  

 

У поточному року за рахунок коштів бюджетних асигнувань були 

передплачені періодичні видання на суму 11705,56 грн.  Порівнюючи з 2019 р. 

в цьому році було виділено більше коштів на періодичні видання (2019р. - 

3671 грн. 86 коп.). Реєстрація надходжень періодики  проводиться у 

«Картотеці реєстрації періодичних видань». Бібліотекар постійно 

відслідковує своєчасне отримання періодичних видань.  

Таблиця надходження періодичних видань (2018 – 2020 р.р.) 

    2018 р.                              2019 р.                                2020 р. 

   124 прим.                          24 прим.                            55 прим. 
 

До бібліотеки, за звітний період, надійшло 16 назв періодики, в т.ч. 2 

газети  та 14 журналів; з них: 

 

 38 прим. (12 назв) –  українською мовою,  

17 прим. (4 назв) – російською мовою.  

 

Періодичні видання почали надходити до бібліотеки з січня місяця.  У 

2020 р. передплата періодичних видань здійснювалась на  І, ІІ та ІІІ кв. 

Оформлення замовлення на підписку періодичних видань на 2021 р. буде 

оформлене у грудні звітного року. Передплата  на періодику оформлюється 

кожний квартал.  

 

Для оформлення замовлення нових журналів, бібліотекар 

консультувалася з завідуючою кафедри «Економіки підприємства та 

менеджменту»  Михальченко Г. Г. та викладачем  кафедри 

«Електромеханічних та комп'ютерних систем» Залужною Г. В. На 

наступний рік планується виписати 2 нових журнала: Енерготехнології  та  

ресурсозбереження та Аспекти публічного управління. 

 

Фонд електронних видань ННППІ м. Бахмут складає на 01.01.2021 р. 

1805 док.  Надходження цих видань у поточному році значно збільшилося. 

Всього надійшло 50 док. (у 2019 р. – 19 док). Як і у попередні роки, 
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бібліотека своєчасно обліковує нові надходження електронних видань у 

реєстраційній картотеці та у «книзі обліку» та відправляє е-поштою до НБ 

УІПА.  

 

На початку поточного року керівником ННППІ УІПА Коломійцем В. В., 

завідуючими кафедр та бібліотекарем було вирішено, що  методичні та 

навчально - методичні посібники будуть зберігаються на бібліотечному 

комп’ютері в папках за кафедрами та дисциплінами, а не на дисках, як це 

було раніше. 

 
        У поточному року було здійснено внутрішнє переміщення літератури. 

Так на запит викладача кафедри «Електромеханічних та комп’ютерних 

систем»  Голопьорова І. В., з фонду бібліотеки ННППІ м. Слов’янська до м. 

Бахмута була передана навчальні посібники з дисципліни «Процеси і 

апарати харчових виробництв»  в кількості 12 прим. (8 назв) на суму 30 грн. 

20 коп. 

 

       У поточному року складено 2 акта на списання літератури. Література 

списана як моральна-застаріла. Списано навчальна та навчально-методична 

література в кількості 159 прим. (21назва). Література списана з інвентарних 

книг та каталогів. 

 

Списання літератури з фонду бібліотеки у 2020 р. 
 

  за видами: назв. прим. 

книги: 21 159 
  - журналів - - 
  - газет - - 
  - брошур 21 159 
  за мовами: 
   - державною 12 137 
  - російською 9 22 
   за цільовим призначенням: 
   - наукових видань - - 
  - навчальних видань 21 159 

 

У наступному році планується списання морально-застарілої 

літератури. 

 

 

 

 



28 

 

Таблица руху фонду за останні  3 роки (прим.) 
 

Показники 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

надійшло 389 261 255 

вибуло 26 160 159 

фонд складає 57818 57919 58015 

 

Із представленої таблиці простежується динаміка зниження показників 

надходжень нових видань. Порівнюючи з 2019 р. поповнення книжкового 

фонду виданнями зменшилося на 7 прим., а з 2018 р. – на 128 прим. 

 

Література з питань педагогіки  та психології  у поточному року 

складає: 

 

 - педагогіка – 23 прим. (7 назва); 

-  психології – 1 прим. (1 назва). 
 

Загальна кількість літератури з педагогіки становить: 3006 прим. (351 

назв.), а з психології - 501 прим. (127 назв.) 

 

Як і в минули роки, обліковими документами в бібліотеці є: 
 

         - Інвентарні книги на літературу; 

         - Інвентарні книги на навчально-методичні посібники; 

         - Сумарна книга; 

         - Книга реєстрації електронних видань;      

         - Картотека реєстрації періодичних видань. 
 

Стан книгозабезпеченості навчальних дисциплін 

Книгозабезпеченність навчального та наукового процесів університету є одним з головних завдань 

роботи бібліотеки університету і, зокрема, відділу комплектування. 

Використання автоматизованих систем обробки та обліку даних дозволяє швидко надати будь-яку 

інформацію для прийняття управлінських рішень. Особлива увага приділяється 

книгозабезпеченню нових дисциплін. Керуючись навчальними планами факультетів, 

відслідковуються нові дисципліни. Планово відвідувались засідання кафедр з метою пропозицій 

новинок і прийняття спільних рішень стосовно їх книгозабезпечення. 

Книгозабезпеченість навчального та наукового процесів інституту є 

одним із головних завдань роботи бібліотеки. Ретельний облік усіх нових 

надходжень до бібліотечного фонду за навчальними дисциплінами дає 

можливість бібліотеці аналізувати комплектування. 
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У навчальному року 2018-2019 р.р. були об’єднані дві кафедри 

«Електромеханічних систем» і «Електроніки та комп’ютерних систем 

управління». Назви дисциплін, двох кафедр, в «Картотеці 

книгозабезпечення» були об’єднані в одну і розставлені в алфавітному 

порядку.  

 

На навчальний рік «Картотека книгозабезпечення» включає  136 

дисциплін, які викладаються в інституті (в минулому році 141 дисципліна). 

Всього до картотеки було розставлено 15 роздільників нових дисциплін. 

 

У зв’язку з з’єднаням  кафедр, планується провести у 2019 р. 

переміщення в «Каталогу навчально-методичних посібників» та електронних 

документів, відповідно до структури інституту. 
 

Стан книгозабезпеченості на навчальний 2018-2019 р.р. в цілому 

покращився. Відбулося це за причинами: зменшення контингенту читачів;  

об’єднання деяких дисциплін; вилучення дисциплін, які не викладаються (у 

2017 -  141 дисципліна, то в поточному року - 136 дисциплін).   

 

БД «Книгозабезпеченість» дає можливість надавати на запит 

Міністерства освіти і науки Україна, ректорату і кафедр УІПА необхідні 

відомості про стан книгозабезпеченності по окремим дисциплін. Так, в 2009 

р для МОН України підготовлені довідки про книгозабезпеченності по 16 

акредитуються спеціальностями, для ректорату УІПА - 2 довідки про 

книгозабезпеченності україномовними виданнями нормативних дисциплін і 

акредитуються спеціальностей, для викладачів - понад 600 довідок про стан 

книгозабезпеченності з окремих дисциплін. 

Ієрархічна структура класифікації створена для пошуку літератури по 

кафедрам та дисциплінам в АРМе «Каталогізатор» і на веб-сайті бібліотеки. 

Отримати дані про літературу з дисципліни можна, відкривши в АРМе 

«Каталогізатор» вид пошуку «Вуз: фак-сем-спец / Каф / Дисц / Спец», і в 

АРМе «Книгозабезпеченість», відкривши вид словника «Дисципліна». На 

сайті бібліотеки з аналогічними даними можна ознайомитися в БД ЕК, 

увійшовши в рубрикатор «Кафедри - дисципліни». Крім того, створено 

словник спеціальностей. У процесі підготовчої роботи при створенні БД 

«Книгозабезпеченість» дані реєстраційної картотеки багатопримірникової 

літератури та видань вузу звірені з картотекою книгозабезпеченності та 

введені в БД через АРМ «Каталогізатор». Таким чином, кожне видання було 

«прикріплено» до певних дисциплін, спеціальностей, кафедр, для яких він 

призначений. це забезпечило за допомогою словника «Вуз: фак-сем-спец / 

Каф / Дисц / Спец» в АРМе «Каталогізатор» можливість надавати 

інформацію про наявність літератури по кафедрах в цілому і кожної 
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дисципліни зокрема. У переглядових і вихідних формах ці відомості 

подаються у вигляді таблиці, де відображені видання з зазначенням числа 

примірників по кожній назві, розподіл за місцем зберігання, загальна 

кількість по дисципліни, кафедрі, спеціальності тощо 

У 2021 році планується: 

- проведення списання морально - застарілої літератури, утрачені  

  читачами; 

 

- продовження впровадження в роботу бібліотеки власних електронних  

  ресурсів за програмою ІРБІС-64; 

 

- вдосконалення взаємодії з  кафедрами інституту з питань формування 

 і використання фонду; 

 

- орієнтоване формування фонду з урахуванням даних книгозабезпеченості  

  навчальних дисциплін; 

 

- переміщення у «Каталозі навчально-методичних посібників» та  

  електронних документів до структури інституту. 
 

5. Наукове опрацювання документів. 

Організація інформаційно-пошукового апарату   

 

Наукове опрацювання документів проходило за направленнями: 

складання повного бібліографічного опису нових надходжень літератури до 

книжкового фонду; систематичне поповнення (алфавітного та систе-

матичного каталогах); перегляд нових надходжень періодики, складання 

аналітичних бібліографічних описів, оформлення та поповнення 

систематичної картотеки статей. 

 

Організація і ведення пошукового апарату до інформаційних ресурсів 

бібліотеки ННППІ – одна з основних її функцій. Пошуковий апарат 

бібліотеки є і в електронному вигляді. ЕК створений на платформі 

автоматизованої бібліотечної інформаційної системи (АБІС) «ІРБІС-64» і на 

сьогоднішній день становить 4362 бібліографічних записів. Упродовж року 

до ЕК занесені 112 назв документів та експортовано електронною поштою до 

НБ.  

 

Також до ЕК додаються примірники тієї літератури, яка вже була 

описана. Таким чином додані 70 прим. (13 назв).  

 

Під час систематизації фонду була виявленна література, яка не була 

описана в електронному каталогу. ЕК були описані книги в кількості 19 

прим. 
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У 2020р. частково проводилася робота в ЕК з редагування 

бібліографічних записів на правильність внесення в електронну базу даних. 

 

На 2021 р. планується надалі створювати бібліографічні записи на 

нові надходження документів; підвищувати якість ЕК шляхом редагування 

бібліографічних записів, виправлення індексів за таблицями  УДК .  

 

Планується на наступний рік скласти списки студентів 1 курсів та 

розіслати через мобільний додаток «Viber» логіни та паролі старастам груп 
для доступу в ЕК. 

 

Читачам постійно надається консультація по користуванню 

електронним каталогом. В цьому році бібліотекарем була створена 

презентація по користуванню ЕК, яка наочно демонструє послідовність 

виконання операцій пошуку інформації. Презентація  розміщена на сторінці 

бібліотеки ННППІ УІПА і створене посиланням на сайті НБ УІПА. 
http://www.nnppi.in.ua/index.php/kafedri-nnppi/naukova-biblioteka 

 

У зв'язку з припиненням використання в Україні Бібліотечно-

бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової 

класифікації,  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

22.02.2017, в бібліотеці триває робота по систематизації літератури.  

 

Як і планувалось, у поточному року були виправлені шифри на книгах 

у розділах (індекси в цих розділах виправлені в систематичному каталозі у 

минулому році): філософія - 118 прим., логіка - 2 прим., етика/естетика - 57 

прим., риторика - 17 прим., ділова українська мова - 70 прим., англійська  

мова - 244 прим., німецька мова - 33 прим., французька мова - 7 прим., 

релігієзнавство - 53 прим. Всього виправлено  шифрів на 598 книгах.  

 

Продовжена робота по систематизації літератури у розділу «005 

Менеджмент» - 112 прим. (48 карток). Всього виправлено  шифрів на 268 

книгах. Для зручності у користуванні цим розділом,  було прийнято рішення 

розділити розділ на підрозділ, а саме: фінансовий менеджмент. Виправлено 

шифри на 15 книгах. Оформлено у систематичному каталозі 1 новий 

каталожний та 1 поличний роздільник. Всього  виправлено 8 карток цього 

розділу у систематичному каталозі: 

 

У поточному року всього виправлено: 
 

- індекси на книгах - 881книзі, 

- в систематичному каталозі -  48 картах, 

- роздільники каталожні - 3 од., 
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- поличні роздільники -  12 од. (у фонді навч.-метод. літератури) 
 

А також індекси були виправленні і у електронному каталозі. 

 

В фонді № 2 був сформований розділ 691 «Будівельні матеріали та 

вироби». У цьому розділі розміщені 5 книжок. Оформлено у систематичному 

каталозі 1 новий каталожний та 1 поличний роздільники. 

 

        Каталоги  ведуться як в електронному варіанті, так і в 

традиційному. 

 
 

У звітному року систематизовано, предметизовано та складено 

бібліографічних описів на 78 назв док.  (150 прим.) Надруковано 452 

каталожних карток та 205 формулярів, замінено 19 зношених, наклеєні 205 

книжкових кишеньок та 28 книжкових ярликів. 

 

У  звітному  році розставлено  452 картки до каталогів та картотек з 

них: 
 

- алфавітний каталог –  68 карток; 

- систематичний каталог –  68 картки; 

- картотека навчально-методичних видань – 50 карток; 

- праці наукових робітників та викладачів –  207 карток. 

      Тематичні картотеки: 

- «Вища освіта і сучасність» - 4 картки;  

- «Сучасна економіка» -  55 карток.  

У поточному року проводилось редагування карткових каталогів: 
 

- систематичний каталог - - виготовленні 32 нових  роздільника та  

  наклеїни; 
 

- картотека навчально-методичні видання - виготовленні 15 нових  

 роздільників та наклеїни. 

 

До картотеки «Навчально-методичних видань» згідно до навчальних 

планів, було оформлено та розставлено 24 роздільника на назви дисциплін, 

вперше введених в ННППІ у поточному року. 

 

Упродовж року списано з усіх каталогів 159 інвентарних номерів навч.- 

метод. літератури, а також з електронного каталогу. 

 

Проводилася робота з «Реєстраційною картотекою періодичних 

видань». Протягом 2020 р. зареєстровано та пройшли технічну обробку  55 

прим. періодичних видань (журнали, газети). По закінченню року дані з 

вказаної картотеки переноситься до «Каталогу періодичних видань». 
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Надходження до бібліотеки електронних видань, у звітному року 

складає 50 прим. Реєстрація надходження електронних видань з цього року 

ведеться за кожною кафедрою. Зберігаються  вони на бібліотечному 

комп’ютері в папках за кафедрами та дисциплінами. 

 

Топологічний каталог систематично поповнюється картками і за 

поточний рік розставлено 12 карток. 

 

Система каталогів та картотек на 01.01.21 р. становить 31 683 картки. 

Продовжена робота із наданням допомоги науковцям інституту з 

визначенням індексів  за таблицями УДК, а саме: 

 Електротехнічні матеріали; 

 Дидактичні основи професійної освіти; 

 Основи законодавства та основи трудового права України; 

 Організація правової, кадрової роботи та регламент пенсійного фонду; 

 Гравітація від Ньютона до наших днів; 

 Інженерна та комп’ютерна графіка; 

 Психологія праці; 

 Основи правової культури особистості; 

 Основи філософських та соціально-політичних знань; 

 Нормативно-правове забезпечення професійної діяльності. 

 

Для читачів бібліотекар проводить консультацію з правил складання 

опису згідно ДСТУ та допомагає в оформленні списків літератури. Таким 

чином, у поточному року, було перевірено  список використаної літератури 

до курсової роботи (список складався з 30 назв). 
 

підприємства (20 назв); Економічна теорія (50 назв); Маркетинг (23 назв); 

Менеджмент (26 назв); Вступ до фаху та виробниче навчання (7 назв); 

Електротехнічні матеріали (5 назв), Бухгалтерський облік (14назв). 

Завдяки тому що, література в електронному каталогу прив'язана до 

дисциплін, довідка надавалася швидко. 

У поточному року складено 14 списків всієї наявної літератури, яка є у 

фонді бібліотеки для викладачів по дисциплінам, а саме: Глобалізація, 

євроінтеграція та національна безпека(27 назв); Державне регулювання 

економіки та економічна (11 назв); Регіональне та місцеве самоврядування 

(3 назви); Публічне управління та адміністрування (6 назв); Планування та 

організація діяльності підприємства (50 назв); Інноваційні технології та 

управління ресурсами в галузі (11 назв); Економічне управління 

підприємством (26 назв); Стратегічне управління та інноваційний розвиток  
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На запит викладача було підготовлено 2 списку літератури всіх робіт 

викладачів Чикунова П. О. та Бітченко О. М.  
 

Бібліотекар, на початку цього року, на запит викладачів від кафедри 

ІПП готувала бібліографічні списки: тези доповідей викладачів та тези 

доповідей під їх керівництвом з конференцій ННППІ УІПА з 2015 -2019 р. 

Всього підготовлено та відправлено е-поштою 8 списків. 

 

Протягом року бібліотека продовжувала активну роботу з пропаганди 

електронних ресурсів НБ УІПА як серед викладачів так і серед студентів. 

Окрім того, сам бібліотекар неодноразово звертається до електронного 

каталогу Наукової бібліотеки. 

 

На 2021 рік планується: 

- створення повного бібліографічного опису нових надходжень; 

- оформлення та поповнення каталогів і картотек; 

- вилучення карток, інвентарних номерів за актами списання літератури  

  з каталогів та картотек; 

- подальше систематизація фонду по таблицям УДК. 

6. Організація та збереження єдиного інформаційного ресурсу 

Збереження бібліотечного фонду означає цілісність та незмінність 

фізичного стану документів, їх утримання у спеціально обладнаних 

приміщеннях в умовах оптимального режиму, дотримання правил їх видачі 

та приймання.   

На протязі поточного року бібліотека завжди приділяла велику увагу 

питанням збереження фонду. Процес збереження фонду відбувається за 

такими основними напрямками: складання актів на списання літератури; 

обробка нових надходжень літератури; занесення до електронного каталогу 

нових надходжень літератури; штампування, написання книжкових 

формулярів, розстановка у бібліотечному фонді згідно прийнятої класифікації; 

ведення інвентарних та сумарної книг обліку бібліотечного фонду; пересування 

та ущільнення фонду відповідно до надходжень нової  літератури; підтримка 

режиму відкритого доступу в читальному залі; оформлення бібліотечного 

фонду поличними роздільниками; створення оптимальних умов зберігання 

фонду; дотримання світлового, санітарно-гігієнічного режимів. 

 

Бібліотечний фонд потребує не тільки вливання нових надходжень, але 

і своєчасного виключення застарілої літератури  і літератури, що не 

користується попитом. У поточному року складено 2 акта на списання 

навчально-методичної літератури. Література списана як моральна-застаріла 
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в кількості 159 прим. (21назва). Література списана з інвентарних книг та 

каталогів. 

 

У наступному році також планується списання морально-застарілої 

літератури. 

 

У поточному року до бібліотеки надходили навчально-методичні 

посібники з нових дисциплін у кількості 122 прим. На навчально-методичні 

посібники були оформленні нові та оновлені роздільники в кількості 11 одн. 

 

У поточному році надходження нових видань в кількості 255 прим. 

своєчасно обліковувалися та пройшли повну бібліографічну та наукову 

обробку.  
 

 книги - 28 прим.,  

 брошури - 122 прим.,  

 журнали - 46 прим.,  

 газети -  9 прим.,  

-   видання на магнітних носіях - 50 прим.  
 

Аналізуючи показники за останні 3 роки, спостерігається тенденція 

зниження показників надходжень. (2018 р. - 389 прим., 2019 р. - 261 прим., 

2020 р. - 255 прим.) 

 

Періодичні видання в кількості 55 прим. реєструвалися в «Картотеці 

періодичних видань». 

 

Протягом року, виконувалась робота по скріпленню методичних 

посібників з фонду бібліотеки та  під клеїни книги були віддані під гніт,  ця 

робота була виконана завдяки відділу «Комп’ютерної підтримки та 

поліграфічних послуг». 

 

Для організації фонду бібліотека використовує «Універсальну 

десяткову класифікацію». 

Кожний рік студенти денної 

форми навчання проходять практику в 

стінах бібліотеки. Робота проводилась з 

обезпилюванню всього фонду; перевірку 

на правильність   розстановки 

літератури; знімалася пошкоджена 

література для ремонтних робіт. За 

звітний рік відремонтовано 36 книг, 

роздруковані та наклеїни книжкові 

корінці на книги - 6 прим., наклеїні  
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книжкові ярлики (для виправлення індексу УДК) на книгах з англійської, 

французької та німецької мовах.  

 

 

 

 

 

 

 

Як і у попередні роки буде продовжена робота по збереженню 

бібліотечного фонду: перевірка на правильність розміщення та одночасне 

обезпилення частин фонду; відбір пошкодженої літератури для ремонтних 

робіт; оновлення та оформлення поличкових написів, нових роздільників на 

навчально-методичну літературу, проводити бібліографічну та наукову 

обробку нової літератури. 

 

На  2021 рік планується: облік надходжень до фонду; облік 

електронних матеріалів; списання: загублених читачами книг та застарілих за 

змістом навчально-методичних видань бібліотеки; ремонт пошкоджених 

видань; проведення санітарних днів; оформлення фонду журналів річними 

роздільниками; перевірку книжкового фонду, проводити бібліографічну та 

наукову обробку нової літератури. У наступному році планується перевірка 

бібліотечного фонду. 

 

7. Методична робота 

Методична робота  була спрямована на вдосконалення бібліотечного 

обслуговування, підвищення ефективності бібліотечної роботи, виявлення 

кращого досвіду тощо. 
 

У підвищенні професійного рівня бібліотекаря дають консультації 

співробітниками НБ УИПА з різних питань бібліотечної діяльності. Ця 

допомога надавалася по телефону та е-поштою. 
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Протягом року, бібліотекар  неодноразово звертався та отримував 

допомогу, консультації та рекомендації директора НБ Карпенко С. В., зав. 

відділу обслуговування Панаріной О. С. 

 

Консультаційна допомога бібліотеки стосувалась: із впровадженням 

АРМа «Книгозабезпечення»; заповнювання  статистичних показників роботи 

бібліотеки та інші питання. (добавить) 

 

Протягом року бібліотекою, за вказівкою керівника ННППІ УІПА 

Коломійця В. В., виконувалися такі довідки:  
 

 

- методичне забезпечення дисциплін по кафедрам (кінець навчального  

  року 2019/2020 та на початку навчального року 2020/2021);  
 

- забезпечення навчальних дисциплін підручниками та навчальними  

  посібниками; 
 

- методичне забезпечення  спеціальності «Електроніка, радіотехніка та  

  телекомунікації»; 
 

- методичне та книгозабезпечення  спеціальності «Охорона праці» для 

акредитації. 

 

Кожний навчальний рік редагується довідка по забезпеченню дисциплін 

підручниками і навчальними посібниками на нові дисципліни. Бібліотекар 

консультується з викладачами по дисциплінам, які вони читають. Ця робота 

ще триває та буде віддана керівнику інституту. Всього нових дисциплін по 

всім кафедрам складає 24 дисципліни.  

 

До вченій ради, яка відбулася у поточному року, була підготовлена 

доповідь про роботу бібліотеки інституту та стан реалізації заходів і 

запобігання та виявлення академічного плагіату. В доповіді розглянута 

робота бібліотеки ННППІ УІПА  в цьому напрямку, а саме: основні напрямки 

діяльності бібліотеки, послуги які надає бібліотека, застосування 

інформаційних технологій, дотримання правил академічної доброчесності,  

заходи по запобіганню академічного плагіату. 

 

У звітному році  бібліотекою розроблялися плани, звіти: 
 

- Звіт-план про діяльність бібліотеки за 2020/2021 рр. 

-  Статистичні таблиці основних показників роботи бібліотеки для  

   ДНРБ  ім.   В. О. Сухомлинського 

-  Статистичний звіт для центральної міської бібліотеки 

          - Звіт про роботу бібліотеки за навчальний рік. 
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8. Управління. Робота з кадрами. 

Підвищення кваліфікації 

 

Бібліотекар сьогодення – це фахівець, який повинен володіти 

професійними знаннями і навичками, здатністю осмислювати процеси 

суспільного розвитку, мати здібності до розробки, вдосконалення 

виробничих процесів і освоєння сучасних інформаційних технологій, бути 

здатним до інновацій і їх впровадження у бібліотечну справу, мати високу 

інформаційну культуру. Зважаючи на такі вимоги, підвищення кваліфікації 

працівників бібліотеки спрямовано на удосконалення професійної 

майстерності, загальноосвітнього навчання та на опанування сучасних 

інформаційних технологій. 

 

          Штат бібліотеки у звітному році нараховуває 1 співробітника. 

Співробітник має повну вищу освіту , у т. ч. вищу спеціальну. Зі стажем 

більше 10 років. 

 

Управління діяльністю бібліотекою здійснює бібліотекар І категорії 

Риндя О. О., спеціальна вища освіта та загальний стаж бібліотечної роботи 13 

років. Бібліотекар працює повний робочий день.  

 

Бібліотекар Риндя О. О. закінчила Електротехнологічний факультет 

УІПА  і отримала диплом магістра за спеціальністю « Професійне навчання. 

Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент». У 2017 році закінчила 

Харківську державну академію культури та отримала кваліфікацію 

бібліотекаря-бібліографа. З 1 жовтня 2019 р., поточного року, бібліотекарю 

була присвоєна І категорія. 

 

Грамотою ректора УІПА за вагомий внесок у розвитку бібліотечної 

справи, високу професійну майстерність та з нагоди Всеукраїнського Дня 

бібліотек нагороджена  бібліотекар  Риндя О. О. 

 

У звітному році було переглянута та доповнена посадова інструкція 

бібліотекаря І категорії Ринді О. О. , яка була перевірена та затверджена 

директором НБ УІПА. 
 

Ефективною формою підвищення фахового рівня бібліотекарів ННППІ 

є самоосвіта. З метою підвищення професійного рівня бібліотекарі регулярно 

переглядають фахове періодичне видання «Бібліотечний Форум України», 

звертаються до Інтернет – ресурсів. Самоосвіта є головним чинником для 

підвищення кваліфікації. 
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Бібліотекар продовжує освоювати АРМ «Книгозабезпечення». Читає 

довідник по керівництву АРМа та звертається за консультацією до зав. 

відділом обслуговування Панаріной О. С.  та до Інтернету. 

 

Бібліотекарю ННППІ і в подальшому надаватиметься методична 

допомога, продовжуватиметься співпраця з бібліотекарями НБ у вирішенні 

спільних питань. 

  

9. Матеріально-технічне забезпечення 

 

Загальна площа бібліотек ННППІ УИПА м.м. Бахмута та Слов’янська  

становить 345,5 м², з них  129,05 м² – площа для зберігання фонду. В цілому 

площі читального залу та абонементу 216,45 м² . 

 

Для користувачів у бібліотеці одне автоматизоване робоче місце та 2 

для працівників. На АРМе співробітника бібліотеки встановлена програма 

«ІРБИС-64». 

 

В цьому року відбулась заміна багатофункціонального пристрою, тому 

що застарілий і не відповідає технічним вимогам. Тому у своїй роботі 

бібліотека використовує 1 принтер, проекційний екран, пилосос, 3 

кондиціонера та вентилятор. 

 

У бібліотеці діє мережа Wi –Fi, якою можуть скористатися у читальній 

залі зі своїми ноутбуками студенти та викладачі. 

У зв’язку з епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої 

поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)…….. активно 

використовувалися можливості Інтернету; надсилання документів е -поштаю, 

як викладачам так і студентам; звернення та скачування повнотекстових 

документів в електронному каталозі НБ УІПА. добавить и перефразировать 

 

За звітний рік нового комп’ютерного обладнання не придбано і на 

наступний рік не заплановано. 

 

Канцтовари останні роки співробітник бібліотеки купує за власні 

кошти. Планується у наступному році здати макулатуру і придбати необхідні 

канцтовари. 
 

 

 

Висновок 
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Незважаючи на зниження показників інтенсивності обслуговування 

(кількість читачів, відвідувань, книговидачі) у зв'язку з епідеміологічної 

ситуації в Україні, спричиненої поширення короновірусної хвороби (COVID-

19), бібліотекар продовжує працювати напружено, компенсуючи іншими 

видами робіт. До негативних підсумків року слід віднести - низькі темпи 

поповнення бібліотечного фонду. Щорічне фінансування не в повній мірі 

задовольняє потребу бібліотеки в нових виданнях, тому що росте вартість 

книг і періодичних видань. В 2021 році бібліотекарю належить звернути 

увагу на вирішення низки нагальних проблем: перевірка фонду бібліотеки; 

продовження роботи в АРМі «Книгозабезпечення»; створити рубрикатор 

для пошуку літератури по кафедрам та дисциплінам в АРМе «Каталогізатор» 

і на сайті НБ УІПА для Електронного каталогу ННППІ м. Бахмут 

 

 

Бібліотекар І кат.                                                              О. О. Риндя 
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ТАБЛИЦЯ 

основних статистичних показників  

роботи Наукової бібліотеки УІПА у 2020 р., 

плану на 2021 р. 

   

Пор. № Назва показника Значення 

I. 

Повна назва, рік заснування 

бібліотеки 

Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної 

академії, 1958 р. 

1.1 ПІБ керівника бібліотеки Карпенко Світлана Володимирівна 

1.2 E-mail бібліотеки karpenko@library.uipa.edu.ua 

1.3 ПІБ керівника ВНЗ Коваленко Олена Едуардівна 

1.4 E-mail ректора rektor@uipa.edu.ua 

II. Група за оплатою праці 3 

Пор. №  

Назва показника 

 

Виконано у 

2019 р. 

План на 

2020 р. 

Виконано 

у 2020 р. 

План на 

2021 р. 

III. Бібліотечні фонди (власні) 

3 

Всього примірників власних 

ресурсів 

870318* 

(614984факт)  621425  

 

у т.ч. рідкісних та цінних 

документів 602  602  

3.1 За видами 

3.1.1 Книг 503526  504142  

3.1.2 Періодичних видань  70867  70967  

3.1.2.1 у т.ч. журналів - примірників 70628  70723  

3.1.2.2 у т.ч. газет - річних комплектів 239  244  
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3.1.3 Неопублікованих документів 2859  2896  

3.1.4 Електронних носіїв із записом  2872  2922  

3.1.5 

Мережних локальних документів, 

що доступні користувачам 

бібліотеки (не службові) 

13183  14000  

3.1.6 Інших документів  21677  26498  

3.2 За мовами      

3.2.1 Державною мовою 143660  152360  

3.2.2 Іноземними мовами 471324  469065  

3.2.2.1 у т.ч. російською мовою 467900  465656  

3.3 За цільовим призначенням  

3.3.1 Наукових видань 40846  43691  

3.3.2 Навчальних видань 543002  540750  

3.3.2.1 

у т.ч. в електронній формі 

(дискети, оптичні диски + локальні 

мережні документи) 8701  7659  

3.3.3 Літературно-художніх видань 27558  27497  

IV. Електронні ресурси  

4.1 Мережні віддалені ресурси   

4.1.1 

Ліцензійні ресурси передплачені  

(придбані)    

4.1.1.1 

Кількість придбаних 

(передплачених) БД 1 1 1 1 

4.1.1.1.1 з них: повнотекстових БД 1  1  

4.1.1.2 

Кількість унікальних назв книг, 

журналів, ін.     
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4.1.2 

Ліцензійні ресурси тестового 

доступу   

4.1.2.1 Кількість тестових БД 2  3  

4.1.2.2 

Кількість унікальних назв книг, 

журналів, ін.     

4.1.3 Ресурси відкритого доступу   

4.1.3.1 

Кількість посилань на унікальні 

безкоштовні інтернет-ресурси, які 

б-ка внесла до свого онлайн-

каталогу або БД  8  21  

4.2 Бази даних (власні)  

4.2.1 Кількість власних БД 11 11 10 10 

4.2.2 

Обсяг власних БД (кількість 

бібліографічних записів) 224686 230000 202584  

4.2.2.1 

з них:  записів у Електронному 

каталозі  154236 158000 134804  

4.2.2.2 

Кількість введених записів до ЕК 

за рік 3746 3500 2868 3000 

4.2.2.3 Кількість звернень до ЕК 42415  62225  

4.2.3 

Кількість оцифрованих документів 

за рік 420  –  

4.2.3.1 у т.ч. сторінок  2724  –  

4.3 

Бібліотечний веб-сайт (вказати 

власний чи на сайті ВНЗ) власний 

4.3.1 URL веб-сайту http://library.uipa.edu.ua/ 

4.3.2 Кількість звернень 65155  36272  

4.4 Інституційний репозитарій         На сервері бібліотеки або сервері власного ВНЗ 

4.4.1 Назва репозитарію ElAr UIPA 
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4.4.2 URL репозитарію http://repo.uipa.edu.ua/jspui/ 

4.4.3 

Кількість представлених 

документів (записів) 5771  5967  

4.4.4 Кількість звернень 12693  323577  

4.5 Інші веб-ресурси бібліотеки  

4.5.1 

Кількість інших веб-ресурсів 

бібліотеки     

4.5.2 Кількість звернень     

V. 

Надійшло документів (власний 

фонд)   

5 Всього примірників 2899  2126  

5 Всього назв 1332  1223  

5.1 За видами 

5.1.1 Книг - примірників  1293  616  

5.1.2 Книг - назв 932  365  

5.1.3 Періодичних видань  561  606  

5.1.3.1 у т.ч. журналів - примірників 533  586  

5.1.3.2 у т.ч. газет - річних комплектів 28  20  

5.1.4 

Неопублікованих документів - 

примірників 251  37  

5.1.5 

Електронних носіїв із записом - 

примірників / назв 19/19  50/50  

5.1.6 Мережних локальних документів  741  817  

5.1.7 Інших документів  34  –  

5.2 За мовами  

5.2.1 Державною мовою - примірників 2594  1987  

5.2.2 Іноземними мовами - примірників 6  139  

5.2.2.1 у т.ч. російською мовою - 299  136  
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примірників 

5.3 За цільовим призначенням  

5.3.1 Наукових видань - примірників 1349  1020  

5.3.2 Навчальних видань - примірників 1494  1076  

5.3.2.1 

у т.ч.в електронній формі 

(дискети, оптичні диски + локальні 

мережні документи) 472  541  

5.3.3 

Літературно-художніх видань - 

примірників 56  30  

VII Обмінний фонд 

7 Всього примірників 1063  1068  

7.1 у т.ч. надійшло примірників 13  9  

7.2 у т.ч. передано примірників 6  4  

VІII 

Вибуло примірників з власного 

фонду 4989  3357  

IX. Користувачі 

9.1 Всього читачів за єдиним обліком 5069 5100 4643 5000 

 

у т.ч. віддалених авторизованих 

користувачів  3769  4520  

9.1.1 Студентів 4560  4159  

9.1.2 Сторонніх 89  73  

9.2 

Обслуговано всіма структурними 

підрозділами 15882 15000 10116 14000 

X Кількість відвідувань 

10 Всього 208362 210000 468773  

10.1 

у т.ч. к-сть звернень до веб-

ресурсів бібліотеки 77848  359849  
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10.2 

у т.ч. к-сть відвідувань масових 

заходів 632  356  

ХI Видано документів із власного фонду 

11 Всього примірників 382541 390000 400283 400000 

 

у т.ч.рідкісних та цінних 

документів –  –  

11.1 За видами 

11.1.1 Книг 318997  286031  

11.1.2 Періодичних видань  22673  12539  

11.1.2.1 у т.ч. журналів - примірників 20198  12387  

11.1.2.2 у т.ч. газет - примірників 2475  152  

11.1.3 Неопублікованих документів 201  189  

11.1.4 Електронних носіїв із записом 1733  1304  

11.1.5 Мережних локальних документів  38937  100220  

11.1.6 

Інших документів (ноти, мапи, 

платівки, карти тощо) –  –  

11.2 За мовами  

11.2.1 Державною мовою - примірників 240709  288940  

11.2.2 Іноземними мовами - примірників 141832  111343  

11.2.2.1 

у т.ч. російською мовою - 

примірників 141811  111326  

11.3 За цільовим призначенням  

11.3.1 Наукових видань 60769  56105  

11.3.2 Навчальних видань 314150  338608  

11.3.2.1 

у т.ч.в електронній формі 

(дискети, оптичні диски + локальні 

мережні документи) 40670  93196  
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11.3.3 Літературно-художніх видань 7622  5570  

XII 

Мережні віддалені ресурси - кількість завантажених користувачами електронних 

документів (файлів) 

12.1 
Ліцензійні ресурси передплачені  

(придбані)       

12.2 
Ліцензійні ресурси тестового 

доступу  2    

ХIII МБА та ЕДД (електронна доставка документів) 

13.1 Кількість абонентів МБА, ЕДД 6 10 6  

13.2 

Кількість документів, отриманих з 

інших бібліотек 30 15 –  

13.2.1 у т.ч сторінок електронних копій     

13.3 

Кількість виданих документів 

іншим бібліотекам 3 5 –  

13.3.1 у т.ч. сторінок електронних копій -    

ХIV Культурно-просвітницька робота 

14 Тематичні виставки, перегляди:    

14.1.1 

Загальна кількість виставок, 

переглядів 97 100 56  

14.1.2 Представлено документів 1823  1833  

14.2 у т.ч. Віртуальні виставки:                     

14.2.1 Загальна кількість вірт. виставок 2 3 7 2 

14.2.2 Представлено документів 100  195  

14.3 Бібліографічні огляди: 

14.3.1 Тем 9 9 5 5 

14.3.2 Прочитано 9 9 5  

14.4 Кількість масових заходів 16 17 7 7 

ХV. Довідково-інформаційне обслуговування 
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15.1.1 Кількість абонентів ВРІ 19 19 17 17 

15.1.2 Кількість тем ВРІ 10 10 10 10 

15.1.3 Кількість абонентів ДОК 5 5 5 5 

15.1.4 Кількість тем ДОК 6 6 5 5 

15.2 Виконано довідок, всього 3471 3500 2635 3000 

15.2.1 у т.ч. тематичних 1298 1300 856 1000 

15.2.2 

у т.ч. заіндексовано  документів 

(УДК) 356 400 215 300 

15.3. 

Виконано в автоматизованому 

режимі 1260  2117  

15.3.1 

у т.ч. віртуальною довідковою 

службою – – – – 

15.3.1.1 

URL віртуальної довідкової 

служби 

http://library.uipa.edu.ua/poslygy/chitacham/virtualna-

dovidkova-sluzhba.html 

15.4 

Кількість днів інформ., кафедр, 

дипломника, фахівців 4 4 2 2 

15.5 

Кількість складених 

бібліографічних покажчиків 2  2  

15.6 

Кількість опублікованих 

бібліографічних покажчиків 2  2  

15.7 

Кількість бібліографічних 

покажчиків, представлених в 

електронній формі 2 2 2  

XVI. Формування інформаційної культури 

16.1 

Загальна к-сть проведених занять 

(в годинах) 10  4  

16.2 

Програма навчального курсу в 

академічних годинах:   
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16.2.1 

у т.ч. для студ. молодших курсів: 

теорет. 2  2  

16.2.2 

у т.ч. для студ. молодших курсів: 

практ. -  -  

16.2.3 

у т.ч. для студ. старших курсів: 

теорет. -  –  

16.2.4 

у т.ч. для студ. старших курсів: 

практ. -  -  

16.2.5 

у т.ч. для наук.-пед. працівників: 

теорет. -  –  

16.2.6 

у т.ч. для наук.-пед. працівників: 

практ. -  -  

XVII Науково-дослідна та науково-методична робота 

17.1 Кількість тем наукових робіт -  -  

17.2 Назви тем наукових робіт -  -  

17.3 Проведено конференцій -  -  

17.4 Проведено семінарів у бібліотеці 1    

17.5 Проведено інших заходів   -  

17.6 

Кількість виступів на 

конференціях, семінарах 9  5  

17.7 Кількість публікацій  8  5  

XVIII. Матеріально-технічна база (МТБ) 

18.1 

Загальна площа приміщень 

бібліотеки (кв.м.) 

2071* 

(факт1173)  1173  

18.1.2 

у т.ч. площа для зберігання фондів 

(кв.м.) 

1447* 

(факт 858)  858  

18.1.3 

у т.ч. площа для обслуговування 

користувачів (кв.м.) 

624* 

(факт 315)  315  

18.2 Кількість абонементів 6*  5  
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(факт 5) 

18.3 Кількість читальних залів 

4* 

(факт 3)  3  

18.4 Місць для читачів  

256* 

(факт 156)  156  

XIX. Технічна характеристика приміщень 

19.1 

Потребує капітального ремонту 

(кв.м.) 116,3  116,3  

19.2 

Перебуває в аварійному стані 

(кв.м.)      

XX. Кількість технічних засобів 

20.1 Кількість  комп'ютерів 28  28  

20.1.1 у т.ч. к-ть серверів 2  2  

20.2 

Кількість автоматизованих 

робочих місць (АРМ) 28  28  

20.2.1 у т.ч. АРМ для співробітників 18  18  

20.2.2          АРМ для користувачів 10  10  

20.3 

К-сть комп. з доступом до 

Інтернету 26  26  

20.3.1 у т.ч. для користувачів 10  10  

20.4 

К-сть копіювально-

розмножувальної техніки (КРТ), 

всього 29  29  

20.4.1 у т.ч. сканерів 17  17  

20.4.2          принтерів 8  8  

20.4.3          копірів 1  1  

20.4.4 

         БФП (багатофункціональні 

пристрої) 3  3  
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20.5 Кількість телефонних номерів 9  9  

20.6 Кількість факсів     

20.7 

Використання технологій WI-FI 

так/ні так так так так 

20.8 

Наявн. ліцензованої бібліотечної 

системи (вказати назву) ІРБІС-64  ІРБІС-64  

ХХI. Фінансові витрати на: 

21.1 Придбання книг 9795,90  1686,00  

21.2 Передплату періодичних видань 151936,18  98702,77  

21.3 Передплату баз даних 47230,00  45000,00  

21.4 Інші витрати -  -  

ХХII. Отримано дари 

22.1 Книг (примірників) 629  446  

22.2 Книг (на суму) 34495,85  23191,00  

22.3 

ПК та іншої комп. техніки 

(одиниць)      

22.4 

ПК та іншої комп. техніки (на 

суму)      

22.5 Інше (сума)      

ХХІII. Персонал бібліотеки (без урахування технічного і обслуговуючого персоналу) 

23.1 Кількість штатних одиниць  18  18  

23.2 

Загальна к-сть працівників (осіб) 

бібліотеки 17  11  

23.3 

з них за освітою    (у разі одержання освіти в кількох навчальних закладах, рівень освіти 

визначається відповідно до учбового закладу вищого рівня, який закінчив працівник) 

23.3.1 Повна вища освіта 17  11  

23.3.1.1 у т.ч. вища спеціальна 10  6  

23.3.2 Базова вища освіта     
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23.3.2.1 у т.ч. базова спеціальна –    

23.3.3 

Початкова вища освіта (неповна 

вища)     

23.3.3.1 у т.ч. початкова спеціальна     

23.3.4 Повна загальна середня освіта     

23.4 за стажем 

23.4.1 До 3 років 4  1  

23.4.2 3-9 років 3  4  

23.4.3 10-20 років 5  2  

23.4.4 Понад 20 років 5  4  

23.4.5 Працюють повний робочий день 15  9  

ХХIV. Відносні показники 

25.1 Обертаність 0,62  0,64  

25.2 Книгозабезпеченість 121,3  133,8  

25.3 Читаність 75,5  86,2  

25.4 Відвідуваність 41,1  101  

*Б-ка ННІГОТ м. Стаханов залишилася на тимчасово окупованій території – 257424 прим. фонду 

898 кв.м. загальної площі бібліотеки ННІГОТ м. Стаханов  

589 кв.м. площі для зберігання фондів бібліотеки ННІГОТ м. Стаханов 

309 кв.м. площі для обслуговування користувачів бібліотеки ННІГОТ м. Стаханов 

1 абонемент, 1 чит. зал 

100 місць в читальному залі бібліотеки ННІГОТ м. Стаханов 

 

Директор Наукової бібліотеки   Світлана КАРПЕНКО 
 

 

 


