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Нові тенденції в суспільстві, які передбачають гармонійне існування вищих 

навчальних закладів в інформаційному просторі суспільства знань, торкнулися й 
університетських бібліотек. Для досягнення нової якості освіти, успішного її 
розвитку визначальним є рівень інформаційного бібліотечного обслуговування, 
максимальне забезпечення навчальної та наукової діяльності закладу освіти 
навчально-методичними комплексами, доступом до світових баз даних. Успішний 
інформаційний супровід навчального процесу вищого навчального закладу 
покликана забезпечувати його бібліотека – посередник між постійно зростаючим 
потоком інформації та її користувачами, яка в підсумку стає гарантом якості 
освіти. 

Роль бібліотеки як інформаційного та культурно-просвітницького 
структурного підрозділу університету посилюється внаслідок введення нових 
дисциплін і навчальних курсів, розширення дослідницької роботи студентів, 
магістрантів, аспірантів, докторантів, викладачів. Це вплинуло на формування 
пріоритетних напрямів діяльності бібліотеки, посилило нові вимоги до 
професійної підготовки та діяльності бібліотечних працівників, викликало потребу 
у формуванні мобільних фондів з розгорнутою мережею пошуку, здатних 
зацікавити і задовольнити потреби користувача в освітній чи науковій діяльності.  

У 2014 році результативність діяльності бібліотеки досягалася шляхом 
функціонування у бібліотеці скоординованого та інтегрованого комплексу робіт 
усіх структурних підрозділів: адміністрації; відділу обслуговування; довідково-
бібліографічного відділу; відділу комплектування та обробки літератури; відділу 
книгозберігання та відділу інформаційних технологій. 

Робота науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу в 2014 році 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 бібліографічних покажчиків, проведення 
тематичних виставок, проведення масових заходів, Днів інформації, Днів кафедр, 
проведення занять з інформаційної культури, висвітлення діяльності бібліотеки на 
сайті бібліотеки та в соціальних мережах. 

 
На 01.01.15 р. фонд бібліотеки складав 1 244 202 примірники, з них 357 769 

примірників – навчальна література, 200 554 – наукові видання. Загалом за 2014 
рік його чисельність зросла на 2525 одиниць.  

Бібліотека, згідно Закону про вищу освіту, є обов’язковим структурним 
підрозділом університету, а її фонд повинен «відповідати вимогам стандартів 
освітньої діяльності». Зрештою, від кількості та якості друкованих видань, 
залежить і престиж бібліотеки. 

Але в умовах обмеженого фінансування гостро постає питання про підбір і 
використання джерел знань, які мають найбільшу інформаційну цінність. Тому 
закупівля літератури у 2014 році проводилась, як і в попередні роки згідно 
замовлення кафедр. В цілому для придбання книг було перераховано 29635,00 грн. 
і придбано 407 примірників (у 2013 р. – 198 примірників). 



 3 

Звичайно, фонд поповнювався і подарованими виданнями, і документами, 
які надійшли за книгообміном, тобто джерела комплектування залишалися 
незмінними. 

 
№ 

п/п 
Джерела 

комплектування 
Кількість 

примірників 
На суму 

(грн.) 
1 Університетське 

видавництво «Факел» 
-балансових видань 
-небалансових видань 

 
 

524 
1160 

 
 

10045,00 
6616,80 

2 Видавничі і книготоргові 
організації  

407 29635,00 

3 Заміна втрачених 416 20190,00 
4 Дарчі (безкоштовно) 1238 70159,00 
5 Передплата періодичних 

видань 
813 107386,38 

6 Інші 980 23735,00 
 Всього 5538 261150,38 
 
Через несвоєчасне проведення коштів Головним управлінням державної 

казначейської служби всеукраїнські періодичні видання бібліотека почала 
отримувати тільки з ІІ-го півріччя. 

В жовтні 2014 р. була проведена передплата обласних періодичних видань, а 
в листопаді – періодичних видань України (на суму 61034,82 грн.) 

Необхідною умовою покращення складу фонду є списання застарілої та 
зношеної літератури, оскільки бібліотечний фонд повинен залишатись 
збалансованим як за змістом, так і за розмірами, тобто постійно якісно 
оновлюватись, майже не змінюючись кількісно. Це стає можливим завдяки 
списанню літератури, яке набуває не меншого значення, ніж її придбання. 

За 2014 рік було списано 3013 одиниць (застарілі видання – 30 примірників, 
зношена література – 2568 примірників, видання, не повернені користувачами, - 
415 примірників. 

Протягом року проводилась робота з викладачами і студентами по 
присвоєнню шифрів ББК і УДК. 

Разом з працівниками відділу книгозберігання було пересистематизовано 
розділи 517.11, 519.24/.27, 538, 539.21, 543.25, 543.8, 543.7, 551.305, 551.577, 
551.46/49, 551.49, 621.031, 621.036.7, 621.91, 621.937, 622.233, 622.24.054, 628.54, 
628.74, 629.12, 629.13, 629.19 відповідно до нового видання таблиць УДК. 

В БД протягом 2014 року введено 462 рубрики АПП. 
Систематично проводилась зміни місця збереження окремих документів, 

всього відредаговано 1336 значень. 
Каталоги і картотеки планомірно поповнювались новими картками, 

своєчасно вилучались картки на списану літературу. Загалом в систематичному і 
алфавітних каталогах було розставлено 12243 картки, відредаговано - 50890. 

Технічну обробку пройшли 5538 примірників. 
В І кварталі була завершена пересистематизація авторефератів. 
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У вересні відділом комплектування та обробки літератури за сприяння 
відділу інформаційних технологій терміново проводилась робота по визначенню 
книгозабезпеченості дисциплін університету. Інформація надавалась в навчальний 
відділ з метою формування Плану видань на 2015 рік і на електронні адреси 
кожної кафедри. Згідно рекомендації Методичної ради університету дані щодо 
забезпеченості навчальних дисциплін кафедри повинні отримувати в жовтні і 
травні кожного навчального року. 

В 4-му кварталі проведена робота по заміні рукописних карток на друковані 
в алфавітному каталозі іноземної літератури. 

На жаль, оскільки виникла проблема з формуванням картки, не завершена 
робота по редагуванню каталогу періодичних видань. 

 
           Робота з обслуговування користувачів була направлена на виконання  

основних завдань по забезпеченню повного, якісного і оперативного бібліотечно-
інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, наукових та науково-
педагогічних працівників, співробітників університету та ін. згідно з їх 
інформаційними запитами.  

За звітний рік всіма підрозділами бібліотеки: 

 обслужено – 27 059 користувачів; 
 кількість відвідувань – 415 785; 
 книговидача – 609 750 прим; 
 виконано довідок – 14 431. 

Значна увага приділялась обслуговуванню студентів І курсу, які отримували 
підручники традиційним груповим методом. Видача комплектів підручників 
проводилася за графіками, які узгоджувалися з деканатами та Інститутами. Було 
оформлено виставку «На допомогу першокурснику», орієнтовану на нових 
студентів. 

Велике значення приділялося роботі з студентами-дипломниками, а також 
докладалося чимало зусиль щодо сприяння самостійній роботі студентів, 
оперативного та повного задоволення їхніх інформаційних запитів. Виконання 
запитів на відсутню у фонді бібліотеки літературу частково здійснювалось через 
систему міжбібліотечного абонементу (МБА).  

Працюючи над дипломними проектами в бібліотеці студенти мали 
можливість ознайомитись з друкованими виданнями, необхідними при написанні 
та оформленні наукових робіт. В цей період було організовано перегляд 
нормативно-технічних документів, регламентуючих вимоги до оформлення 
дипломних проектів та виставка «Організація та методика науково-дослідницької 
діяльності» в читальному залі патентно-ліцензійної літератури та стандартів, а 
також тематичні виставки друкованих видань в інших структурних підрозділах:  
«Природні ресурси Землі та охорона навколишнього середовища», «Техніка 
безпеки та охорона праці в промисловості», «Попередження та ліквідація аварій в 
бурінні», «Новітні та традиційні методи обробки металів та сплавів», 
«Будівництво трубопроводів в умовах підвищеної складності», «Бурове 
обладнання. Призначення та умови експлуатації». 
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На допомогу самостійній роботі студентів використовувалися постійно-
діючі виставки нових надходжень. Велику роль відіграли і тематичні книжкові 
виставки, які містили цінну інформацію з різних галузей знань. Інформацію про 
організацію таких виставок студенти мали можливість отримати з сайту 
бібліотеки. Крім того, працівники відділу інформували студентів про надходження 
нових друкованих видань і залучали їх до перегляду даних видань. Під час 
проведення бібліотекарями бесід «Бібліотечні ресурси для вас»,  студенти різних 
спеціальностей мали змогу ознайомитися не тільки з новими надходженнями по 
відповідній дисципліні, а безпосередньо з бібліотечним фондом  з даної тематики 
в цілому. 

На всіх абонементах проводилася  робота  із запобігання читацької 
заборгованості. Було проведено цикл заходів, серед яких новим є розміщення 
оголошень іноземними мовами (англійською та французькою) на сайті бібліотеки, 
в усіх корпусах університету, бібліотеці, а також в гуртожитках про необхідність 
повернення друкованих видань до 15.07 на абонементи бібліотеки. 

 
В сучасних умовах підготовка висококваліфікованого спеціаліста 

неможлива без гуманізації в освіті, тому значна увага приділялась культурно-
просвітницькій роботі, яка є невід’ємною складовою частиною бібліотечної 
діяльності й проводилась шляхом пропагування та розкриття через книгу змісту 
загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини нашої 
країни. Заходи проводились за трьома напрямками, а саме: національно-
патріотичне, трудове та фізичне виховання, виховання духовності, моралі і 
культури. 

У 2014 році проведено 17 масових заходів, з них 3 відбулося у рамках клубу 
за інтересами «Діалог». На засідання клубу було запрошено видатних людей 
Івано–Франківська, викладачів, співробітників та студентів університету. 

Тематика деяких заходів є досить актуальною і вони заслуговують на увагу  
саме  зараз у такий складний для України час. 

2014 рік – рік святкування 200-ліття від дня народження Тараса Григоровича 
Шевченка. Сила його поезії пророча, бо завжди стосується того часу, в якому цю 
поезію сприймаємо. Сьогодні вона ніби тільки для нас і написана. 

Доторкнутися нетлінних Шевченківських творів, заглибитись у   правдиві та 
пророчі рядки його поезій мали змогу студенти факультету електрифікації та 
інформаційно-вимірювальних технологій на літературно-поетичній світлиці 
«Покоління поколінню про Тебе розкаже. І Твоя, Кобзарю, слава не вмре, не 
поляже». Студентська молодь підготувала художню розповідь про життєвий та 
творчий шлях Т. Шевченка, зачитала вислови відомих людей про Кобзаря. Ця 
розповідь була доповнена поетичними творами Т. Шевченка, а також художньо-
мистецькою виставкою «Ми чуємо Тебе, Кобзарю, крізь століття…» 

Івано-Франківськ – величний центр Західної України. З нагоди 352-річчя 
міста у рамках клубу за інтересами «Діалог» в конференц-залі науково-технічної 
бібліотеки відбулася літературно-мистецька експедиція «Моє Франкове місто, 
мій рідний оберіг!» на яку завітав відомий краєзнавець, дослідник історії 
Станиславова, член Національної спілки краєзнавців України – Михайло 
Головатий.  
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Михайло Іванович розповів цікаві та захоплюючі історичні факти про 
забудову Івано-Франківська, про його засновників та про відомих культурних 
діячів міста. Усі вони творили історію нашого славетного Івано-Франківська. За 
допомогою ілюстрацій-слайдів, на яких було зображено культурні пам'ятки міста 
(Замок Потоцьких, Вірменська церква, Художній музей та ін.), присутні мали 
прекрасну можливість здійснити віртуальну екскурсію вулицями нашого міста 
разом із Михайлом Головатим.  

Євромайдан – це одна з найважливіших подій  2013 року в нашій країні. Він 
став початком нової історії незалежної України. Про нього говорять дуже багато у 
різних куточках світу, проте найцікавішими є враження людей, які побували на 
Майдані та вболівали із багатьма за долю нашої держави. 

У рамках клубу за інтересами «Діалог» відбулася презентація книги 
«Євромайдан: Хроніка відчуттів», упорядником якої є Василь Карп’юк. Ця 
книга є досить актуальною і складається із есеїв. Кожен есей – реакція 
письменника на ту чи іншу подію. Книгу презентували двоє із співавторів –  івано-
франківські письменники Тарас Прохасько та Іван Ципердюк. Хоча усі автори 
(Сергій Жадан, Юрій Винничук, Василь Карп’юк),  є досить різними за своїми 
поглядами, манерою написання, але тема Євромайдану їх об’єднала і у них, 
перебуваючи на Майдані, з’явилися спільні емоції, відчуття, переживання, які 
вони передали у цій книзі. Зустріч подарувала всім присутнім живе спілкування із 
письменниками та допомогла усвідомити, що Євромайдан для мільйонів українців 
став символом відродження української нації. 

Літопис буття нашого народу зберігає пам'ять про багато історичних подій, 
як славетних, так і драматичних. Однією з найбільш жахливих трагедій для 
України став Голодомор 1932-1933 років. 

Саме до 81-річниці з Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій 
був проведений  вечір пам’яті та скорботи «Не звільняється пам'ять, відлунює знову 
роками…». На ньому було розкрито причини і наслідки Голодомору, а також 
згадано про кожного з тих кого тогочасний режим змусив страждати і гинути 
страшною смертю, не дав розквітнути новим паросткам життя.  

На вечорі пам’яті скорботи усі присутні спільною молитвою та запаленими 
свічками пом’янули душі тих, кого в тридцять  третьому не  відспівували, не 
оплакували, не поминали. 

На всіх заходах були представлені інформаційно-ілюстративні виставки, які 
надавали можливість присутнім ознайомитися з ними та збагатити свої знання з 
актуальної тематики. 

Тематичні та постійно-діючі виставки, організовані на абонементі художньої 
літератури та в  читальному  залі  періодичних видань та  гуманітарної   літератури  
№1, сприяли гармонійному розвитку студентської молоді та мали надзвичайно 
великий вплив на виховний процес студентів. Заслуговують на увагу такі з них: 
«Великий син великого народу» (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка);  
«Т. Шевченко – світоч української нації»;  «Є на Землі країна Україна,  із серцем, 
що йменується  Майдан» (до річниці  трагічних подій  на  Майдані  Незалежності);                                                     
«Ти наше диво калинове, кохана материнська мово»; «Незалежна, соборна, 
вільна!»; «Вся моя слава – Україна» (165 років від дня народження П. Мирного).  
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Крім того, на абонементі художньої літератури організовано 31 експозицію з 
представленням 280 друкованих видань згідно тематики щоквартального 
«Календаря пам’ятних і знаменних дат”. 

 
В 2014 році довідково-бібліографічна робота була спрямована на успішне 

вирішення головного завдання бібліотеки – інформаційного забезпечення 
навчально-виховного процесу і наукових досліджень в університеті. Для цього 
велика робота приділялась формуванню якісного та ефективного довідково-
бібліографічного обслуговування та бібліографічного інформування 
професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів  через 
новітні інформаційні технології та традиційними бібліотечними формами. 
Актуальними були питання створення нових електронних бібліографічних 
продуктів та формування інформаційної культури користувачів. 

Довідково-бібліографічний відділ продовжував працювати над 
упорядкуванням та ретроконверсією фонду документів. Електронний каталог 
поповнено 831 назвою та відредаговано 5658 записів книг, брошур, реферативних 
журналів. Упорядковано з поновленням 88 роздільників 16 полиць довідково-
бібліографічного фонду. Виявлено 438 прим. зношених та застарілих 
інформаційних видань та підготовлено 2 акти на їх списання. 

 Удосконалюючи власні електронні ресурси, особливу увагу приділено 
питанням нафтогазової тематики та місцевого університетського значення. База 
даних «Нафтогазове обладнання» нараховує 4854 документи, з них в цьому році 
поповнено та ретроконвертовано 1490 джерел з нових та з інформаційних 
документів, збірників 1980-х років. Електронна картотека «Видання працівників 
університету» нараховує 4468 аналітичних записів, з них в цьому році  –     699.  
Поповнювались бази даних “Історія ІФНТУНГу” та аналітичних описів статей 
періодики та складових частин документів. 

 З метою удосконалення системи традиційних бібліографічних картотек 
здійснювалося поточне та планове їх редагування. Головна довідкова картотека 
поповнилась новими актуальними рубриками  “Україна проти тероризму та 
агресії”, “Прикарпаття в обороні країни”, “Шевченкова весна на Прикарпатті (до 
200-ліття від дня народження Т.Г. Шевченка)” та іншими. Відредаговано розділи  
головної довідкової картотеки 7,71,76,79 Культура, культурологія, засоби масової 
інформації, охорона пам’ятників історії та культури, 87 Філософія, 004 
Компютерна наука, 502 Природа, навколишнє середовище та його захист, 622.276 
Розробка нафтових родовищ, способи видобування нафти. 

Всього відредаговано 10435 карток та надруковано 400 роздільників.  
 
В звітному році працівниками довідково-бібліографічного відділу 

обслужено 1455 користувачів. Зросла інтенсивність тематичних запитів в 
довідково-бібліографічному обслуговуванні користувачів в режимі “запитання-
відповідь” в автоматизованому вигляді (390, 1600, 1821   відповідно 2012, 2013, 
2014 рр.). Заслуговують на увагу, зокрема,  такі довідки:  

 -   “Гори Вранча: причини землетрусів у Південних Карпатах”,  
          -    “Характеристика грунтових вод та ступенів їх забруднення”, 
 - “Розроблення блок-схеми геофізичного приладу для проведення 

досліджень методом кавернометрії“, 
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          -    “Проектування заходів вуглеводневилучення нафтового родовища”, 
 - “Використання інформаційних технологій в роботі з науково-

технічною інформацією”, 
  -      “Етнографічні комунікації”, 
          -      “Дослідження ефективності холдингових компаній”. 
Бібліографічне інформування абонентів (керівництво та всі кафедри 

університету) здійснювалося в режимі ДЗК. На сайті НТБ розміщено 
Інфобюлетень «Вища освіта», який щомісяця поповнюється, і включає 
бібліографічні списки, систематизовані в чотирьох розділах за окремими темами:  

 «Нормативно-правове забезпечення вищої школи», 
 «Організація навчально-виховного процесу», 
 «Вища освіта за кордоном», 
 «Практична бухгалтерія». 
Для 70 абонентів готується також інформаційний бюлетень «Нові 

надходження» (щомісяця на сайті, електронною поштою та щокварталу в 
паперовому вигляді). 

Підтримується тісний зв’язок з референтами-інформаторами від кафедр 
згідно “Положення про референта-інформатора в науково-технічній бібліотеці” та 
наказу ректора ІФНТУНГ від 21.11.2011 р.  “Про роботу референтів-інформаторів 
в науково-технічній бібліотеці”. Для них регулярно поновлюється постійнодіюча 
інформаційна виставка “Нові книги”, на якій було представлено 500 книг. 

В міру поступлення нових книг щомісяця проводились для науковців та 
професорсько-викладацького складу Дні інформації, на яких було виставлено для 
ознайомлення 620 книг.  

Було проведено місячник студентів-дипломників та День дипломників 
спеціальності ЕП, День аспірантів. 

При масовому бібліографічному інформуванні використовували бюлетені 
нових надходжень, виставки нових надходжень, Дні інформації, університетську 
газету “Студент Прикарпаття”,  для якої підготовлено 4 огляди літератури, а саме: 

-  “Нобелівські лауреати 2013 року”, 
- “Якби зострілися ми знову...” (до 200-річчя від дня народження Т. 

Шевченка), 
-   “Праці викладачів кафедри філософії”, 
-   “Не залишатись осторонь”. 
Протягом звітного року за доброю традицією проведено спільні засідання 

представників бібліотеки та кафедр університету в рамках Дня кафедри. На них 
обговорювались проблеми комплектування, використання навчальної літератури, 
інформаційні можливості НТБ, організовувались ретроспективні перегляди праць 
науковців та викладачів кафедр та нові тематичні перегляди на допомогу 
навчально-педагогічній роботі та науковим дослідженням. Такими заходами були 
охоплені 4 кафедри, а саме: 

 - морських нафтогазових технологій, 
 - комп’ютеризованого машинобудівного виробництва, 
 - туризму, 
 - екології. 
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Використовуючи новітні інформаційні технології та прагнучи модернізувати 
групове бібліографічне інформування, уже вдруге проведено День кафедри у 
мультимедійному форматі, а саме морських нафтогазових технологій. 

В звітному році з метою формування інформаційної культури студентів 
працівниками довідково-бібліографічного відділу проведено Декаду 
першокурсника. Мета цього заходу – ознайомлення студентів I курсів з 
бібліотекою, її структурою та можливостями. Для них проводились екскурсії, 
групові та індивідуальні консультації, практичні заняття з використання 
традиційного довідково-бібліографічного апарату та електронного каталогу. 

З метою сприяння навчальному процесу та ознайомлення з бібліотечним 
фондом функціонували книжково-інформаційні виставки «Нові книги» та 
«Бібліографічні ресурси – студентам», проводились перегляди літератури та День 
бібліографії. 

Крім того, проведено практичні заняття з студентами з формування 
інформаційної культури. Згідно розробленої програми курсу “Основи 
інформаційної культури” для студентів перших та старших курсів проведено 35 
занять. 

Для науково-педагогічних працівників такі заняття відбувалися під час Днів 
кафедр (4). 

Довідково-бібліографічним відділом підготовлено 2 тематичних відкритих 
перегляди літератури до науково-методичних конференцій. 

 
Основними завданнями бібліотеки по збереження бібліотечних фондів  в 

2014 році були: організація і раціональне розміщення фондів для зберігання та 
використання, цілісність та незмінність фізичного стану документів, дотримання 
правил їх видачі та приймання, інвентаризація. 

   Працівниками відділу книгозберігання постійно проводився аналіз 
відмовлень: звірка вимог із топографічним каталогом, з книжковим фондом, 
систематизація за причинами, відбір замовлень до картотеки доукомплектування.  

 З метою контролю за зберіганням книжкового фонду протягом 2014 року 
здійснювалась робота з індикаторним каталогом всіх структурних підрозділів 
НТБ. Розставлено картки: на нову літературу – 2789; на літературу, яка 
передавалась між структурними підрозділами – 410. Було вилучено  919      
карток  на списану літературу.  

Важливою умовою переходу на автоматизоване обслуговування стало 
маркування бібліотечних документів штрих-кодами. Протягом 2014 року    
продовжувалося штрихкодування активної частини фонду відділу 
книгозберігання. Заштрихкодовано  54396 прим. 

 В 2014 році був проведений аналіз використання книжкового фонду 
соціально-економічної літератури, який є частиною основного фонду відділу 
книгозберігання. З метою оперативного та якісного задоволення інформаційних 
потреб користувачів була проведена робота по організації  актуальності фонду, 
який вивчався. Документи малого попиту та застарілі видання в кількості 832 
примірників були переміщені у резервний фонд.  

 Серед заходів, що забезпечують збереження книжкових фондів, особливе 
місце займає переоблік фондів, який проводиться згідно перспективного плану 
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проведення інвентаризації бібліотечного фонду науково-технічної бібліотеки. В 
минулому 2014 році проведено  планові перевірки підсобних фондів: 

-  абонементу художньої літератури та читального залу гуманітарної 
літератури №2; 

-    читального залу технічної літератури; 
-    читального залу для професорсько-викладацького складу; 
-    читального залу духовної літератури; 
-    читального залу соціально-економічної літератури; 
-    читального залу лабораторних робіт та методичних вказівок; 
-    пункту видачі кафедри військової підготовки; 
-    пункту видачі НТБ ІФНТУНГ при Дрогобицькому коледжі нафти і газу. 
Вперше, крім звірки фондів з індикаторними каталогами, було проведено 

звірку фонду кожного підрозділу на відповідність місця збереження в БД 
електронного каталогу бібліотеки. Слід відмітити, що вперше було використано 
автоматизовану форму перевірки.  

З метою збереження бібліотечного фонду здійснювався контроль за 
фізичним станом документів. Протягом року відреставровано 452 прим. 
пошкоджених та зношених видань. 

У літній період  проводилась робота по підтримці належного санітарного 
стану книжкового фонду відділу, поновлювалися поличні роздільники. 
Перевірено фонд на предмет правильності розстановки документів.  

     
У сучасному світі глобальної інформатизації визначальним моментом є 

співіснування друкованих та електронних джерел інформації. У цьому зв`язку 
значно змінюється роль та розширюються функції бібліотек як основних 
накопичувачів інформаційних ресурсів. Для задоволення потреб сучасного 
користувача, забезпечення оперативного, вільного й необмеженого доступу до 
всіх бібліотечно-інформаційних ресурсів бібліотека освоює і застосовує сучасні 
досягнення в галузі інформаційних, комунікаційних і мультимедійних 
технологій, активно впроваджує їх в бібліотечні процеси.  

Кардинальні зміни відбуваються в науково-технічній бібліотеці ІФНТУНГ. 
Бібліотека змістовно змінює напрями своєї діяльності щодо формування 
інформаційного простору. 

Поряд з традиційними каталогами й картотеками функціонує електронний 
каталог. Наразі створено електронну бібліотеку, яка нараховує понад 4 200 
документів, електронний каталог (ЕК) становить 20 баз даних (БД) – більше 352 
тис. записів. Постійно удосконалюється пошукова система, створюється 
повнотекстова база. 

Активно велася робота по переведенню у цифровий формат фонду 
бібліотеки. За поточний період відскановано 190 (обсягом 64 386 сторінок) назв 
документів згідно складеного списку та приєднано до БД. Також відскановано 676 
статей журналів, 33 дисертацій та 33 авторефератів, 519 книги починаючи з 2011 
року і нижче (титульна сторінка, анотація, зміст) та 326 книги для віртуальних 
виставок і презентацій. Кількість сканованих електронних копій становить 1165 
назв. 
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Відділ активно долучився до реєстрації нових користувачів. Протягом  року 
здійснювалась реєстрація студентів першого курсу в базі даних «Читачі» та їх 
фотографування. Проведено обробку даних 1250  користувачів, та виготовлено 
1197 пластикових читацьких квитків.  

 Проводилось редагування БД «Читачі» згідно наказів та приєднувалися 
фотографії до електронних формулярів читачів. Проводилось редагування даних  
7731 користувача БД згідно наказів університету по студентах. 

 У відділі інформаційних технологій за звітний період обслужено 2902 
користувачі, кількість відвідувань складає 7430, видано електронних копій – 1376 
(за аналогічний період 2013 року – 1027), кількість копій завантажених з сайту – 
28000 (за аналогічний період 2013 року – 25 930). 

Згідно переліку платних послуг, а саме: репродукування електронних носіїв 
обслужено 870 користувачів. Здано в касу університету 3993,5 грн. (за аналогічний 
період 2013 – 1351 грн.).  Здійснювалося ксерокопіювання друкованих видань, 
здано в касу університету 12774 грн.  

Проводилась робота по наповненню web-сайту бібліотеки новими 
матеріалами, за звітний період на сайт додано 173 матеріали.  Було створено та 
активно поповнюється новими матеріалами профіль НТБ в соціальних мережах 
vkontakte.ru та facebook.com. Сьогодні підписниками профілю НТБ в соціальних 
мережах стали 390 користувачів. 

У поточному році було створено розділ сайту «Читальня онлайн»,  до якого 
було додано та перетворено у флеш-формат для зручного перегляду понад 2200 
праць викладачів університету. За звітний період розділ сайту «Читальня онлайн» 
відвідало близько 17 тис. користувачів з 45 країн, які переглянули сайт понад 70 
тис. 

Розвивається та активно наповнюється веб-сайт бібліотеки. Професійність,  
творче натхнення, ентузіазм працівників бібліотеки не були марними та достойно 
оцінені. Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ стала переможцем у 
Всеукраїнському конкурсі бібліотечних інтернет-сайтів в номінації «Кращий 
сайт бібліотеки вищого навчального закладу», який щорічно проводить 
Українська бібліотечна асоціація з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек на 
підставі Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів. 
Кількість звернень на сайт науково-технічної бібліотеки цьогоріч становить 
близько 70 тис. нових користувачів, які переглянули сайт понад 145 тис. раз.  

 
 Ефективність діяльності науково-технічної бібліотеки визначалась роботою 

всіх її структурних підрозділів. Робота  відділів бібліотеки взаємопов’язана, але 
домогтися підвищення ефективності та якості бібліотечної роботи неможливо без 
науково-методичної діяльності. 

 Впродовж 2014 року основні завдання, напрямки і функції методичної 
діяльності науково-технічної бібліотеки були спрямовані на:  

–  впровадження та удосконалення технологічних процесів роботи; 
  – створення організаційно-технологічної і нормативно-регламентуючої 

документації; 
– вивчення   та    впровадження    передового   досвіду,  новітніх    

інформаційних     технологій;  
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–  організація підвищення кваліфікації бібліотечних працівників;                                                                                   
–  аналіз та узагальнення статистичних показників діяльності структурних 

підрозділів і бібліотеки в цілому; 
–   моніторинг розвитку ресурсного і творчого потенціалу бібліотеки; 
–     консультування, інформування та методична допомога. 
 

Необхідною умовою й ефективним засобом удосконалення бібліотечних 
процесів є їх регламентація. Правильно складений регламентуючий документ 
допомагав злагоджено працювати та уникати багатьох проблем у бібліотеці.  
Приділялася значна увага створенню і редакції інструктивно-методичних, 
технологічних та нормативних документів, які регламентують виробничі процеси 
та трудову діяльність працівників. При розробці нормативних документів врахову-
валася динаміка розвитку книгозбірні, нові напрями її діяльності. 

Науково-методичною радою бібліотеки  затверджено  інструктивно-
регламентуючі документи: 

 -  технологічну інструкцію «Шлях документа у процесі обліку та обробки в 
НТБ»;   

 - «Правила користування електронним читальним залом науково-технічної 
бібліотеки ІФНТУНГ». 

 Відповідні зміни та доповнення внесено до «Правил користування науково-
технічною бібліотекою ІФНТУНГ». 

Методична робота базувалася на вивченні й аналізі діяльності структурних 
підрозділів, їх статистичних показників, планів, звітів. Проводився аналіз 
показників плану і його виконання, аналіз динаміки та структури показників (за 
кілька років, порівняльний аналіз окремих даних). Постійний моніторинг діяль-
ності давав змогу більш глибоко проаналізувати роботу, експертну оцінку і, 
відповідно, здійснювався правильний прогноз на подальший розвиток бібліотеки.  

Організатором методичної діяльності в бібліотеці є науково-методична рада. 
Методична рада бібліотеки – одна з форм колективної методичної роботи. Це 
творча лабораторія, яка акумулює нові, передові ідеї і втілює їх у життя. Як і в 
попередні роки, окремі напрямки роботи бібліотеки були предметом 
обговорювання на її засіданнях, а саме: 

 Використання маркетингових засобів у бібліотеці вищого навчального 
закладу  та їх впровадження у практику роботи НТБ ІФНТУНГ. 

 Функціонування цифрової бібліотеки на сучасному етапі. 
 Бібліотека ВНЗ: сучасне бачення якісного обслуговування 

користувачів (про проблеми якості та комфортного обслуговування; показники 
роботи бібліотеки). 

 Створення електронної бібліографічної продукції та її використання у 
довідково-бібліографічному обслуговуванні. 

 Створення каталогів книжкових виставок з циклу «Незаслужено забуті 
книги».  

 
Нові вимоги суспільства до бібліотечних працівників обумовлюють 

необхідність освоєння ними нових знань, систематичного підвищення ділової 
кваліфікації та творчої ініціативи. Підвищення кваліфікації бібліотечних 
працівників було спрямоване на удосконалення та поглиблення ними своїх знань, 
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умінь і навичок за професією чи здобутою спеціальністю відповідно до 
кваліфікаційних вимог, дотримання Кодексу етики бібліотекаря та забезпечення 
безперервної професійної освіти. 

Робота з підвищення кваліфікації співробітників проводилась в рамках 
загально-бібліотечного плану. Внутрішньо-бібліотечна система включала 
різноманітні форми і методи навчання: школа молодого бібліотекаря, загально-
бібліотечні заняття з різних питань бібліотечної справи, стажування нових 
співробітників у відділах бібліотеки, заняття у структурних підрозділах, огляди 
професійних видань, самоосвіта працівників тощо. Підвищення кваліфікації 
співробітників у межах бібліотеки здійснювалася із застосуванням ефективних 
форм, заняття проходили у формі лекцій («Культурно-просвітницька робота 
сучасних університетських бібліотек», «Музеї стародруків і рідкісних видань 
України та світу»), бесід («Бібліотекар ХХІ століття (професійна культура, 
поведінка, культура мови і спілкування»),  семінарів («Оцифрування журналів як 
метод забезпечення збереження фонду бібліотеки», «Книга і виклики нової 
комунікативної реальності»), практикумів («Оновлення та уніфікація 
бібліотечних стандартів – вимога часу» та ін.). На заняттях працівники набували 
власних фахових навичок з питань роботи з інформаційними потоками, 
електронними каталогами та інформаційними ресурсами. Проведено практичне 
заняття «Програма Excel та  можливості її використання в бібліотечних 
процесах роботи», майстер-клас «Методика організації віртуальних книжкових 
виставок: основні етапи».  Особливого значення набувало  інформування 
колективу про теоретичні та практичні доробки колег з інших бібліотек України та 
зарубіжжя. Для максимальної самореалізації працівники бібліотеки 
удосконалювали свій професійний рівень, а система підвищення кваліфікації 
допомагала їм розкрити свої потенційні можливості.  

Значна увага приділялася самоосвіті, в процесі якої бібліотекарі самостійно 
здобували, поповнювали і вдосконалювали свої знання, уміння та навички. 
Обов’язковим для працівників було ознайомлення з новинами бібліотекознавства і 
бібліографії на сторінках періодичних видань («Бібліотечний форум України», 
«Бібліотечний вісник», «Бібліотечна планета», «Вісник Книжкової палати»,  
«Научные и технические библиотеки», «Вища школа»). Кожен фахівець веде 
"Зошит з підвищення кваліфікації", в який занотовував цікаву та важливу для 
роботи інформацію.  

У серії «Бібліокур’єр» (на допомогу бібліотечному фахівцю) видано 
аналітичний прес-огляд по сторінках фахових видань за темою: «Сучасний 
інноваційний розвиток бібліотек вишів». Продовжувалось видання 
бібліографічного бюлетеня «Сторінками фахових видань», метою якого є 
надання методичної допомоги бібліотекарям з основних питань бібліотечної 
діяльності. Надавалася методична та практична допомога з питань організації і 
впровадження інформаційних технологій, автоматизації бібліотечних процесів, 
проводилися консультації новопризначеним працівникам. 

  
На засіданнях рад при директору розглядалися проблемні та поточні 

питання організації роботи структурних підрозділів, виконання планових 
показників, виховання інформаційної культури у студентської молоді, культурно-
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просвітницька та науково-дослідна діяльність, впровадження інформаційних 
технологій,  автоматизація бібліотечних процесів тощо: 

  Наукова бібліотека в соціальних мережах. 
  Аналіз введення та штрихкодування активної частини книжкового 

фонду відділу книгозберігання. 
  Обслуговування користувачів в автоматизованому режимі на 

абонементах та в  читальних залах бібліотеки: реалії, проблеми, перспективи. 
  Про формування БД авторефератів дисертацій та створення картотеки 

нормативних документів. 
  Архів виконаних довідок -  важливий елемент довідково-

бібліографічного апарату. 
  Стан каталогів періодичних видань та іноземної літератури. 

Інформаційна складова методичної роботи в бібліотеці розгорталася у 
різних площинах: для забезпечення внутрішніх потреб бібліотеки та партнерській 
взаємодії з бібліотеками-членами методичного об’єднання. 

 
Засідання  обласного методичного об’єднання вузівських бібліотек 

проводилися щоквартально, де розглядалися не лише питання, запропоновані 
дирекціями всіх бібліотек, але й ті, що виникали в процесі роботи та управління.  

Проведено  такі засідання обласного методичного об’єднання: 
«Інформаційний простір бібліотеки: нові технології – нові можливості». 
(на базі науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ); 
«Електронна бібліотека: принципи формування ресурсної бази та шляхи 

вдосконалення засобів доступу до інформації». 
( на базі Наукової бібліотека ПНУ ім. Стефаника); 
«Удосконалення технологічного середовища відділу комплектування 

літератури в умовах комп’ютеризації бібліотечних процесів». 
(на базі Бібліотека національного медичного університету). 
Розробляючи систему занять з підвищення кваліфікації працівників 

методичного об’єднання, науково-технічна бібліотека, як методичний центр, 
намагалася, щоб навчання задовольняло потреби усіх ланок бібліотечного 
персоналу, мало елементи аналізу та будувалось на передовому й інноваційному 
бібліотечному досвіді. 

 З метою обміну досвідом та підвищення кваліфікації співробітників 
бібліотек вищих навчальних закладів, була організована робота міжвузівських 
секцій. 

 Так за звітний рік відбулись засідання наступних секцій: 
- з питань інформаційно-бібліографічної діяльності: практикум 

«Методика проведення Дня кафедри в мультимедійному режимі» (Науково-
технічна бібліотека  ІФНТУНГ); 

- з питань інформаційних технологій:  майстер-клас «Перевірка 
бібліотечного фонду та порядок зняття з обліку вилучених видань в 
автоматизованому режимі»  

 (Науково-технічна бібліотека  ІФНТУНГ); семінар «Комплектування як 
модуль АБІС впроваджений у роботу бібліотеки ІФНМУ» (Бібліотека 
національного медичного університету); 
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-з питань формування та  збереження фондів:   семінар  «Питання обліку 
та збереження видань на електронних носіях» (Накукова бібліотека ПНУ ім. 
Стефаника);       

- з питань обслуговування користувачів: консультація «Рекламна 
діяльність Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. 
Василя Стефаника в умовах розвитку інноваційних технологій» (Наукова 
бібліотека ПНУ ім. Стефаника). 

Методична діяльність науково-технічної бібліотеки протягом звітного 2014 
року відзначалася постійним пошуком і впровадженням інновацій, зумовлених 
вимогами часу і перспективами розвитку інформаційних технологій. 

Бібліотека як методичний центр обласного методичного об’єднання 
спрямовувала свою діяльність на запровадження сучасних інноваційних ідей в 
контексті традиційних форм та методів роботи бібліотек задля того, щоб 
бібліотеки відповідали зростаючим вимогам сьогодення та потребам користувачів.  

 
Протягом звітного року активізувалась видавнича діяльність бібліотеки, 

яка полягала в підготовці інформаційних та бібліографічних видань різноманітної 
тематики. 

В 2014 році одним з основних напрямків наукової роботи бібліотеки було 
створення біобібліографічних та науково-допоміжних покажчиків. Серія 
“Університет і наука в постатях” поповнилася покажчиком «Мар’ян Олексійович 
Галущак»  (до 70-річчя від дня народження), який поєднує біографічні відомості 
та наукову діяльність в 244 документах. 

Продовжено знайомство користувачів зі змістом одного з науково-технічних 
журналів ІФНТУНГу «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ», в якому 
публікуються матеріали за результатами наукової і виробничої діяльності у сфері 
нафтогазопромислового комплексу. Підготовлений третій випуск розкриває зміст 
видання за період 2010-2013 рр. (399 док.). Особливістю цього випуску є нові 
допоміжні покажчики: ювілярів, прізвищ прикарпатських інженерів-буровиків. 

Укладено 1 частину бібліографічного покажчика “Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу: віхи історії на сторінках 
періодичних видань” (1967-1991 рр.), в якому зібрано 2779 документів. 

Продовжено випуск бібліографічного покажчика «Природно-заповідний 
фонд України», який подає 240 документів. 

Підготовлено 2 випуски дайджесту «Нафтогазові технології», які 
охоплюють 48 джерел. 

Цікавим для користувачів є «Календар знаменних і пам’ятних дат 
ІФНТУНГу на 2015 рік» (4 вип.;   454 док. з текстом), в якому подаються ювілейні 
дати науковців університету, а також визначні дати, що стосуються підрозділів і 
кафедр ВНЗ.  

Видано каталог книжково-інформаційної виставки “Туристична індустрія на 
вістрі часу” (до Дня кафедри) (193 док.). 

Згруповано 102 бібліографічні джерела в рекомендаційному списку 
літератури «На допомогу слухачам Центру педагогічної майстерності». 

Упорядковано покажчик періодичних та інформаційних видань, які 
передплатила НТБ ІФНТУНГ на 2015 р. 

Перелік видань бібліотеки 2014р. подано нижче в алфавітному порядку:  
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1. Бібліографічний покажчик змісту всеукраїнського 
щоквартального науково-технічного журналу «Розвідка та розробка нафтових 
і газових родовищ» (2010-2013р.р.). Вип. 3 / уклад. Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. 
Жолобко. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2014. – 87 с. 

2. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 
газу: віхи історії на сторінках періодичних видань : бібліогр. покажч. Вип.1 / 
уклад. Н.М. Ковалів; ред. Л.А. Жолобко. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 
2014. – 340 с. 

3. Календар знаменних і пам’ятних дат ІФНТУНГ на 2015 рік / 
[уклад. О.П. Розумна]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2014. – 52 с. 

4.  Мар’ян Олексійович Галущак : (до 70-річчя від дня народж.) : 
біобібліогр. покажч. / [уклад. Н.М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-
Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2014. – 65 с. – (Серія «Університет і наука в 
постатях») ; вип. 2). 

5. На допомогу слухачам Центру педагогічної майстерності : 
бібліогр. реком. список л-ри  / [уклад. О. П. Розумна]. – Івано-Франківськ : 
НТБ ІФНТУНГ, 2014. – 21 с.  

6. Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 1 / [уклад. Л. М. 
Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2014. – 
46 с. 

7. Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 2 / [уклад. Л. М. 
Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2014. – 
47 с. 

8. Природно-заповідний фонд України: бібліогр. покажч. Вип.2 / 
уклад. Л.А. Жолобко. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2014. – 50 c. 

9. Туристична індустрія на вістрі часу : каталог книжк.-інформ. 
виставки / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : 
НТБ ІФНТУНГ, 2014. – 40 c. 

Також було підготовлено інформаційні видання: «Бюлетень нових 
надходжень» (4 випуски), інформаційний бюлетень «Вища освіта» (12 випусків). 
Заслуговують на увагу бібліографічні видання на допомогу бібліотечним 
фахівцям. Продовжено випуск серії «Бібліокур’єр» та випуск бібліографічного 
бюлетеня «Сторінками фахових видань». П’ятий випуск «Бібліокур’єра» має за 
мету ознайомити фахівців бібліотек ВНЗ з основним масивом документів з питань 
системи менеджменту якості в роботі бібліотек. 

Сучасний інноваційний розвиток бібліотек вишів: аналітичний прес-
огляд на допомогу бібл. фахівцю / уклад. М. В. Безрука. –  Івано-Франківськ: 
НТБ ІФНТУНГ, 2014. –  26 с. – (Бібліокур’єр; вип. 7) 

Сторінками фахових видань : бібліогр. бюл. : [літ. за ІІ півріччя 
2013р.]; для підвищення кваліфікації бібл. працівників. Вип. 7 / [уклад.: М.В. 
Безрука]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2014. – 30 с. 

Сторінками фахових видань : бібліогр. бюл. : [літ. за І півріччя 2014р.]; 
для підвищення кваліфікації бібл. працівників. Вип. 8 / [уклад.: М.В. 
Безрука]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2014. – 21 с. 

 
В університетській газеті «Студент Прикарпаття» було надруковано статті 

бібліотечних працівників про діяльність бібліотеки, різні події, огляди літератури. 
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1. Головацька С. Євромайдан очима письменників : [презентація книги 
«Євромайдан : Хроніка відчуттів»; зустріч з письменниками Т. Прохаськом та І. 
Ципердюком ] / Світлана Головацька // Студент Прикарпаття. – 2014. – №5 (трав.). 
– С.4. 

2.Головацька С. Зустріч із творчою молоддю : [про засідання  клубу за 
інтересами «Діалог», присвячене Всесвіт. Дню поезії] / Світлана Головацька // 
Студент Прикарпаття. – 2014. – №4 (квіт.). – С.3. 

3. Головацька С. Краса прикарпатського краю : [гість клубу за інтересами 
«Діалог» – відомий краєзнавець Михайло Головатий] / Світлана Головацька // 
Студент Прикарпаття. – 2014. – №5 (трав.). – С.3. 

4. Розумна О. Не залишатись осторонь : [працівники НТБ зібрали кошти на 
лікування воїнів АТО] / Ольга Розумна // Студент Прикарпаття. – 2014. – №9 
(листоп.). – С.2.  

5. Розумна О. Нобелівські лауреати 2013 року : бібліогр. огляд  / Ольга 
Розумна // Студент Прикарпаття. – 2014. – №1 (січ.). – С.4.  

6. Розумна О. Праці викладачів кафедри філософії : [список л-ри] / Ольга 
Розумна // Студент Прикарпаття. – 2014. – №8 (жовт). – С.2.  

7. Розумна О. «Якби зострілися ми знову…» :  хто надихав Шевченка на 
творчість? : бібліогр. огляд л-ри ] / Ольга Розумна // Студент Прикарпаття. – 2014. 
– №3 (берез.). – С.3.  

8. Селезінка С.М. Бібліотечний фонд : використання та збереження / Софія 
Селезінка // Студент Прикарпаття. – 2014. – №2 (лют.). – С.4.  

9. Сенс життя – бібліотека : [до 60-річного ювілею директора науково-
технічної бібліотеки Ярослави Пилип]  // Студент Прикарпаття. – 2014. – №3 
(берез.). – С.4.  

 
Разом із пропагандою нових надходжень літератури, працівники бібліотеки 

прагнуть популяризувати і маловикористовувані видання на допомогу 
навчальному процесу. Адже, можливо, саме ця навчальна література варта уваги, 
саме ця література стане студентам корисною в підготовці до занять, в написанні 
курсових та дипломних робіт. Любити книги, постійно вивчати їх, знати 
навчальну та наукову літературу по своїй спеціальності – одне з найперших 
завдань не лише студента, а й майбутнього фахівця. Саме з цією метою на сайті 
бібліотеки в розділі «Віртуальні презентації» розпочато цикл виставок 
«Незаслужено забуті книги», що будуть нагадувати про друковані видання, які за 
різних обставин є маловикористовуваними та забутими нашими читачами і тому 
стоять без руху на полицях. Виставки представляють літературу з різних галузей 
знань. В цьому році також започатковано серію «Незаслужено забуті книги», в 
рамках якої вже випущено два каталоги книжково-інформаційних виставок: 

Буріння нафтових та газових свердловин : кат. книжк.-інформ. виставки. 
Вип. 1 / уклад. Т.В. Степашкіна; Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ. – Івано-
Франківськ, 2014. – 7 с. 

Геофізичні методи дослідження свердловин. Каротаж : кат. книжк.-інформ. 
виставки. Вип. 2 / уклад. Т.В. Степашкіна; Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ. 
– Івано-Франківськ, 2014. – 10 с. 
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Було підготовлено буклет про науково-технічну бібліотеку англійською та 
польською мовами з метою популяризації бібліотеки та налагодження 
міжнародної співпраці з університетськими бібліотеками інших країн (зокрема 
Краківською гірничо-металургійною академією). 

 
В 2014р. був  проведений аналіз використання книжкового фонду соціально-

економічної літератури, який є частиною основного фонду відділу 
книгозберігання. Метою дослідження було визначити реальний стан інтенсивності 
використання соціально-економічної літератури, визначити ті розділи даного 
фонду, які найактивніше використовуються та його пасивну частину. Дослідження 
відбувалося у три етапи: підготовчий етап, збір даних та опрацювання  отриманих 
результатів. Використання фонду соціально-економічної літератури 
проаналізовано за різними критеріями: хронологічною ознакою, галузевим 
аспектом,  по основних розділах, за об’ємами книговидач. Окремо вивчено 
використання праць даної тематики викладачів університету та документів, які є в 
бібліотеці лише  в одному примірнику. Результати дослідження вже враховано в 
плануванні на 2015 рік (зокрема заходи щодо популяризації видань, які надходять 
в одному примірнику та зберігаються у відділі книгозберігання) та інші аспекти 
будуть поетапно реалізовуватись в подальшій діяльності бібліотеки. З 
результатами дослідження  можна  ознайомитися на сайті бібліотеки в розділі 
«Наукова діяльність», а детальніше – в розділі «Видання бібліотеки»: 

Аналіз використання фонду соціально-економічної літератури відділу 
книгозберігання : результати дослідження / підгот. Т.В. Степашкіна. – Івано-
Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2014. – 37 с. 

 

Протягом звітного періоду науково-технічна бібліотека була базою 
виробничої практики для студентів спеціальності «Документознавство та 
інформаційна діяльність» факультету управління та інформаційної діяльності 
ІФНТУНГ.  

20 листопада 2014р. в Науково-технічній бібліотеці відбулося засідання 
методичної ради університету. З доповіддю на тему «Про методичне забезпечення 
дисциплін кафедр університету» виступила директор НТБ Пилип Я.А. Членів 
ради було проінформовано про забезпеченість дисциплін кафедр, факультетів, 
Інститутів, по галузям знань, напрямках підготовки. Особливу увагу було 
звернено на малозабезпечені дисципліни кафедр. 

До засідання методичної ради були організовані книжково-інформаційні 
виставки «На допомогу слухачам Центру педагогічної майстерності» та «Нові 
книги». Також членам методичної ради було представлено бібліографічний 
рекомендаційний список літератури до даної теми, підготовлений працівниками 
довідково-бібліографічного відділу. Друковане видання буде корисним для 
слухачів Центру педагогічної майстерності та всіх викладачів вищої школи. 

 

Директор Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ Ярослава Пилип взяла 
участь у роботі науково-практичної конференції «Бібліотека як науково-
методичний та соціокультурний центр сучасного вищого навчального 
закладу» з нагоди 70-річчя з дня заснування Наукової бібліотеки Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника. Під час секційного засідання 
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«Сучасна бібліотека – від розроблення проектів до їх впровадження» (керівник – 
директор НТБ ІФНТУНГ Ярослава Пилип) учасники ознайомилися з її виступом 
«Сучасні аспекти діяльності НТБ ІФНТУНГ на допомогу навчальному та 
науковому процесів університету». де розглянуто інформаційне забезпечення 
навчального та наукового процесів Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу, поєднання традиційних методів із новітніми 
інформаційними технологіями, взаємодія бібліотеки та інформаційно-освітнього 
середовища університету. 

 
До Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова освіта та 

наука: стан та перспективи», присвяченої 70-річчю газонафтопромислового 
факультету, науково-технічною бібліотекою було організовано книжкову 
виставку. На виставці було представлено величезний доробок вчених факультету-
ювіляра (монографії, збірники наукових праць, навчальні посібники, підручники). 
Ця виставка – підсумок багаторічної праці, данина шани і поваги науковцям, які, 
навчаючи студентів, пробуджують в молодих умах завзяття та наполегливість в 
оволодінні фаховими знаннями. 

 

Враховуючи складну ситуацію в країні, працівники бібліотеки неодноразово 
брали участь в різних акціях на допомогу українській армії. Зокрема, до 
Всеукраїнського дня бібліотек було зібрано та перераховано кошти для адресної 
допомоги воїнам АТО з нашої області Сухарєва Олега та Івахнюка Олега, які 
мужньо воювали на сході і отримали там важкі поранення, а тепер потребують 
дороговартісного лікування за кордоном.  

З метою допомоги Науковій бібліотеці Донецького національного 
університету, яка зараз знаходиться в м.Вінниця, Науково-технічною бібліотекою 
підготовлено список літератури згідно дисциплін вузу ДонНУ для погодження з 
директором бібліотеки та подальшою можливою передачею цих видань.  

 
В 2014р. відбулися деякі зрушення в покращенні матеріально-технічної бази 

бібліотеки. Було замінено старі вікна на металопластикові в приміщеннях трьох 
абонементів та п’яти читальних залів, а також частково  у відділі книгозберігання. 

З метою доступу до електронних ресурсів, забезпечення сучасного рівня 
інформаційної підтримки навчального процесу і науково-дослідної діяльності на 
початку навчального року в НТБ було відкрито Електронний читальний зал. 

 
В найближчих планах науково-технічної бібліотеки –  придбання необхідної 

кількості комп’ютерної техніки, створення Музею рідкісної книги та 
Інституційного репозитарію. Дизайн приміщення бібліотеки потребує значних 
змін, враховуючи не тільки ремонт, а й придбання офісних бібліотечних меблів та 
ін. Тобто і надалі існує цілий ряд важливих завдань, які потребують вирішення: 
розширення асортименту електронних ресурсів, використання мультимедійних 
технологій,  покращення матеріально-технічної бази та ін.  

Науково-технічна бібліотека функціонує й розвивається як складна система. 
Її життєвий потенціал, ефективність функціонування залежать від стратегій, чіткої 
організаційної структури, відповідних важелів управління і висококваліфікованих 
співробітників. Успіх  визначається ще й організаційною культурою, особливим 
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стилем діяльності, які сприяють досягненню й збереженню провідних позицій у 
суспільстві. Сьогодні потрібен такий енергійний стиль роботи, такі гнучкі життєві 
рекомендації, які б базувалися на аналізі практики, наводили б бібліотекаря на 
нові варіанти рішень, що обіцяють оптимальні результати. 

Науково-технічна бібліотека перспективи свого розвитку і надалі пов'язує з 
впровадженням нових форм інформаційних технологій, орієнтованих на надання 
швидкого доступу до якісної інформації, подальше підвищення комфортності в 
обслуговуванні користувачів, що сприятиме розвитку бібліотеки як науково-
інформаційного центру. 

 
 
 

               Директор 
 науково-технічної бібліотеки          Я.А.Пилип 
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Таблиця основних статистичних показників  
роботи науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ за 2014 рік 

 
Пор.
№ 

Назва показника Значення 

І.  Повна назва, рік заснування бібліотеки Науково-технічна бібліотека 
Івано-Франківського 
національного технічного 
університету нафти і газу, 1960 

ІІ. Група за оплатою праці ІІ 
ІІІ. Бібліотечні  фонди     
3 Всього примірників     1 244 202 
3.1  За видами:                 
3.1.1 книг                                               294 048 
3.1.2 періодичних видань  108 985 
3.1.2.1 у т.ч. журналів / прим. 108 430 
3.1.2.2 у т.ч. газет / комплектів 555 
3.1.3 електронних видань                                       4 204 
3.1.3.1 у т.ч. документів на змінних носіях 372 
3.1.3.2 у т.ч. мережних локальних документів 954 
3.1.4 Мережні віддалені документи - 
3.1.5 рідкісних та цінних документів 2 853 
3.1.6 неопублікованих документів 4 906 
3.2 За  мовами:                                                         
3.2.1 Державною мовою   278 111 
3.2.2 Іноземними  мовами 966 091 
3.2.2.1 у т.ч. російською мовою 957 151 
3.3 За цільовим призначенням:                        
3.3.1 Наукових видань                     200 554 
3.3.2 Навчальних видань                            357 769 
3.3.2.1 у т.ч. в електронній формі 4 069 
3.3.3 Літературно-художніх видань     27 460 
IV. Надійшло  документів   
4 Всього примірників          5 538 
4 Всього назв 577 
4.1   За видами:  
4.1.1 книг (примірників) 2 796 
4.1.2 книг (назв) 433 
4.1.3 Періодичних видань  814 
4.1.3.1 у т.ч. журналів (примірників) 784 
4.1.3.2 у т.ч. газет (річних комплектів) 30 
4.1.4 Електронних видань (прим./назв)        551/551 
4.1.4.1 у т.ч. документів на змінних носіях 

(примірників/назв) 
- 

4.1.4.2 у т.ч. мережних локальних документів 190 
4.1.5 Мережні віддалені документи - 
4.1.6 Неопублікованих документів (примірників) 112 
4.2 За мовами:  
4.2.1     Державною мовою (примірників) 4 946 



 22 

4.2.2              Іноземними  мовами (примірників) 592 
4.2.2.1                 у т.ч. російською мовою (примірників) 416 
4.3      За цільовим призначенням:  
4.3.1 наукових видань (примірників) 1 064 
4.3.2 навчальних видань (примірників) 3 759 
4.3.2.1 у т.ч. в електронній формі  542 
4.3.3 літературно-художніх  видань (примірників) 284 
V.   Обмінний фонд   
5 Всього примірників 359 
5.1 у т.ч. надійшло примірників - 
5.2 у т.ч. передано примірників - 
VI.   Вибуло примірників, всього           3 013 
VII.   Користувачі            
7.1    Всього читачів за єдиним обліком                                              9 484 
7.1.1        Студентів 7 905 
7.1.2 Сторонніх    51 
7.2 К-сть віддалених користувачів 85 533 
7.3    Обслуговано всіма структурними підрозділами  27 059 
VIII   Кількість відвідувань   
8 Всього 415 785 
8.1 у т.ч. к-сть звернень до веб-сайту  бібліотеки 213 631 
8.2   у т.ч. к-сть відвідувань масових  заходів 1 875 
IX.   Видано документів,    
9 Всього примірників    609 750 
9.1  За видами:   
9.1.1    книг 288 986 
9.1.2   періодичних видань  152 464 
9.1.2.1 у т.ч. журналів (примірників) 106 000 
9.1.2.2 у т.ч. газет 46 464 
9.1.3    електронних видань  100 656 
9.1.3.1 у т.ч. документів на змінних носіях 15 
9.1.3.2 у т.ч. мережних локальних документів 220 
9.1.4 Мережні віддалені документи - 
9.1.5 Рідкісних та цінних документів   79 
9.1.6 Неопублікованих документів 64 
9.2 За мовами:  
9.2.1   Державною мовою  501 469 
9.2.2    Іноземними  мовами        108 281 
9.2.2.1   у т.ч. російською мовою        102 644 
9.3 За цільовим призначенням:  
9.3.1    Наукових видань  151 034 
9.3.2     Навчальних видань 434 079 
9.3.2.1 у т.ч. в електронній формі 100 656 
9.4     Літературно-художніх видань 7 924 
Х.    МБА та ЕДД (електронна доставка 

документів) 
 

10.1    Кількість абонентів   МБА                     80 
10.2 Кількість документів, отриманих з інших б-к  701 
10.2.1 у т.ч. сторінок електронних копій 75 
10.3     Кількість документів, виданих іншим б-кам 102 
10.3.1 у т.ч. сторінок електронних копій - 
ХІ. Культурно-просвітницька робота  
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11.1    Тематичні виставки, відкриті перегляди:   
11.1.1 Загальна кількість виставок, переглядів 114 
11.1.2 Представлено документів 4 890 
11.2 у т.ч. Віртуальні виставки:  
11.2.1 Загальна кількість  віртуальних виставок 11 
11.2.2 Представлено документів 338 
11.3    Бібліографічні огляди:   
11.3.1 Тем 4 
11.3.2 Прочитано 4 
11.4    Кількість масових заходів           13 
ХІІ.    Довідково-інформаційне обслуговування  
12.1.1   К-сть абонентів ВРІ  5 
12.1.2 К-сть тем ВРІ 5 
12.1.3 К-сть абонентів ДОК  70 
12.1.4 К-сть тем ДОК 2 
12.2   Виконано довідок,  всього  14 431 
12.2.1       у т.ч. тематичних              4 192 
12.2.2 у т.ч. заіндексовано документів (УДК/ББК) 123/123 
12.3   Виконано  в автоматизованому режимі 1 821 
12.3.1 у т.ч. «віртуальною довідковою службою» 22 
12.4    К-сть Днів інформації, кафедр,  дипломника, 

фахівців тощо 
17 

12.5   К-сть складених бібліографічних покажчиків  9 
12.6 К-сть виданих бібліографічних покажчиків 9 
12.6.1        у т.ч. в електронній формі 9 
ХІІІ.   Електронні ресурси  
13.1   Бази даних     20 
13.1.1 К-сть придбаних (передплачених) БД - 
13.1.1.
1 

з них: повнотекстових  - 

13.1.2 К-сть БД в режимі тестового доступу - 
13.1.3 К-сть власних БД 20 
13.2           Обсяг власних БД  (тис.записів)       352 000 
13.2.1 з них: записів у Електронному каталозі 

(тис.записів) 
352 000 

13.2.2 Кількість введених записів до ЕК за рік      22 000 
13.2.3 Кількість звернень до ЕК 65 378 
13.3 К-сть оцифрованих документів за рік  190 
13.3.1 у т.ч. сторінок 64 000 
13.4 Інституційний репозитарій  
13.4.1 Назва репозитарію - 
13.4.2 URL репозитарію - 
13.4.3 Кількість представлених документів (записів) - 
13.4.4 Кількість звернень - 
13.5 Бібліотечний веб-сайт  власний 
13.5.1 Адреса веб-сайту library.nung.edu.ua 
XIV. Формування інформаційної культури   
14.1   Програма в годинах 74 
14.2   Загальна кількість проведених занять   39 
14.2.1      у т.ч. для студентів молодших курсів  25 
14.2.2      у т.ч. для студентів старших курсів  10 
14.2.3 у т.ч. для науково-педагогічних працівників 4 
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XV. Науково-дослідна та науково-методична 
робота 

 

15.1 Кількість тем наукових робіт 1 
15.2 Назви тем наукових робіт Дослідження  використання соціально-

економічної літератури відділу 
книгозберігання. 

15.3 Проведено конференцій в бібліотеці  - 
15.4 Проведено семінарів в бібліотеці 2 
15.5 Проведено інших заходів 7 
15.6 Кількість виступів на конференціях, семінарах 4 
15.7 Кількість публікацій  1 
XVІ. Матеріально-технічна база (МТБ)  
16.1   загальна площа приміщень бібліотеки (м²)     6 800 
16.1.1          у т.ч. площа для зберігання фондів (м²)      3 607 
16.1.2 у т.ч. площа  для обслуговування користувачів  

(м²)     
1 102 

16.2   Кількість абонементів 5 
16.3   Кількість чит. залів   9 
16.4 Місць для читачів в читальних залах   385 
XVIІ. Технічна характеристика приміщень       
17.1   Потребує капітального ремонту (м²)     - 
17.2   перебуває в аварійному стані (м²)     - 
XVIІI. Кількість технічних засобів    
18.1   Кількість комп'ютерів                             38 
18.1.1 у т.ч. к-сть серверів 1 
18.2 Кількість автоматизованих робочих місць 

(АРМ) 
37 

18.2.1 у т.ч. АРМ  для співробітників                  32 
18.2.2            АРМ для користувачів 5 
18.3 Кількість комп'ютерів з доступом до Інтернету    20 
18.4   Кількість копіювально-розмножувальної 

техніки  (КРТ), всього                                     
11 

18.4.1   у т.ч.: сканерів  3 
18.4.2                принтерів 5 
            копірів 3 
18.4.3 БФП (багатофункціональні пристрої) - 
18.5    Кількість телефонних номерів 2 
18.6 Кількість факсів            - 
18.7    Використання технологій WI-FI так 
18.8     Наявність ліцензованої бібліотечної системи 

(назва) 
«УФД/Бібліотека» 

XIХ. Фінансові витрати на:   
19.1    Придбання  книг  30 562,63 
19.2     Передплату періодичних видань    61 034,82 
19.3 Передплату баз даних - 
19.4 Інші витрати - 
ХХ. Отримано дари  
20.1 Книг (примірників) 1 238 
20.2 Книг (на суму) 70 159,00 
20.3 ПК та іншої комп’ютерної техніки (одиниць) - 
20.4 ПК та іншої комп’ютерної техніки  (на суму) - 
20.5 Інше (сума) - 
ХХІ. Персонал бібліотеки  
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21.1     Заг. кількість працівників б-ки               60 
21.2 З них  за освітою:    
21.2.1     Повна вища освіта 44 
21.2.1.1     в т.ч. вища спеціальна 11 
21.2.2     Базова вища освіта   11 
21.2.2.1     в т.ч.  базова спеціальна 7 
21.2.3     Початкова вища освіта (неповна вища)  2 
21.2.3.1     в т.ч. початкова спеціальна - 
21.2.4     Повна загальна середня освіта 3 
21.3 За стажем:   
21.3.1     до 3 років 7 
21.3.2     3-9 років 15 
21.3.3    10 – 20 років 13 
21.3.4   понад 20 років 25 
21.3.5    працюють повний робочий день     52 
  ХІІ.   Відносні показники             
22.1 Обертаність                   0,49 
22.2     Книгозабезпеченість              131,2 
22.3     Читаність                   64,3 
22.4     Відвідуваність         43,8 
 
 
 

              Директор 
        науково-технічної бібліотеки                               Я.А.Пилип 
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