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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.  
НАПРЯМИ РОБОТИ ТА ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ У ЗВІТНОМУ РОЦІ 

 
Науково-технічна бібліотека стала інформаційним осередком наукової та навчальної 

діяльності університету. Пріоритетними напрямками роботи бібліотеки протягом 2016 року 
стали підвищення рівня та оперативності бібліотечно-бібліографічного та інформаційного 
обслуговування всіх категорій читачів, забезпечення легітимного та якісного доступу 
користувачам бібліотеки до традиційних документів фонду і до інформації, що існує виключно в 
електронній формі; формування комплексу власних електронних наукових та навчальних 
ресурсів у вигляді електронної бібліотеки та тематичних і проблемно-орієнтованих баз даних 
нафтогазової науки (бібліографічних, реферативних та повнотекстових ). 

 
Особлива увага колективу НТБ була зосереджена на впровадження інформаційних 

технологій у бібліотечні процеси, створення  власних  інформаційних ресурсів  та  
організацію   доступу  до  світових  наукових  е-ресурсів: розвиток Електронної колекції, 
забезпечення науково-методичного супроводу різних напрямів діяльності університету, 
створення Інституційного репозитарію та його якісне наповнення, сприяння розвиткові 
міжнародної публікаційної активності науковців вишу з метою популяризації їхніх доробків 
у світі. 

 
2. СТРУКТУРА ТА ШТАТ 

 
Структура та штатний розклад бібліотеки визначаються на основі типових 

положень, затверджуються ректором вищого навчального закладу за поданням директора 
бібліотеки і забезпечують повноцінне функціонування бібліотеки. 

В 2016 році була дещо змінена структура науково-технічної бібліотеки. З метою 
раціонального використання площ було об’єднано два читальні зали (патентно-ліцензійної 
літератури та стандартів;  лабораторних робіт та методичних вказівок)  в читальний зал 
навчально-методичної літератури, патентів та нормативних документів. 

 
До складу Науково-технічної бібліотеки входять: 
-  відділ комплектування та обробки літератури; 
- інформаційно-бібліографічний відділ (в т. ч. сектор науково-технічної інформації); 
- відділ обслуговування користувачів (в т.ч. сектор абонементів: абонемент навчальної 

літератури, абонемент наукової літератури, абонемент художньої літератури; сектор 
культурно-просвітницької роботи, сектор міжбібліотечного абонементу; сектор читальних 
залів: читальний зал гуманітарної літератури,   читальний зал технічної літератури,  
читальний зал для професорсько-викладацького складу, читальний зал періодичних видань 
та іноземної літератури,   читальний зал соціально-економічної літератури, читальний зал 
навчально-методичної літератури, патентів та нормативних документів, читальний зал 
духовної літератури); 

- відділ інформаційних технологій ( в т.ч. Електронний читальний зал); 
- відділ книгозберігання. 

 
Штат працівників науково-технічної бібліотеки 

 
 

Найменування посади 
Штатні одиниці 

станом на 01.01.2017 
Директор бібліотеки 1 
Заступник директора 2 
Завідувачі відділів 5 
Завідувачі секторів 5 
Головний бібліотекар 2 
Провідний бібліотекар 5 
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Провідний методист 1 
Бібліотекар І категорії 10,75 
Бібліотекар ІІ категорії 8,25 
Бібліотекар 8,5 
Головний бібліограф 1 
Бібліограф І категорії 2 
Бібліограф ІІ категорії 1 
Інженер І кат. 1 
Технік 3 
Реставратор 1 
Усього: 57,5 

 
 

3. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ 
 

Виробнича діяльність бібліотеки була спрямована на формування інформаційного 
простору бібліотеки як центру знань на основі активної співпраці з інститутами та 
кафедрами університету з метою забезпечення навчального процесу і дослідницької 
діяльності.  

 
Основними завданнями відділу комплектування та обробки літератури були: 

 комплектування літератури у відповідності до завдань навчальної, наукової та 
виховної роботи університету; 

 ведення електронної картотеки забезпеченості підручниками та навчальними 
посібниками дисциплін навчального плану університету та проведення аналізу 
забезпеченості; 

 ведення книги сумарного обліку та інвентарної книги; 
 організація передплати періодичних видань та їх реєстрація; 
 наукова та технічна обробка документів за допомогою програмної системи 

”УФД/Бібліотека” і систематизація їх за таблицями УДК та ББК; 
 організація системи бібліотечних каталогів, картотек та баз даних на традиційних і 

електронних носіях інформації. 
 
Протягом 2016 року проводилась робота з комплектування фонду бібліотеки, 

включаючи передплату періодичних видань, у відповідності до запитів користувачів та 
профілю університету. 

 
№п/п Джерела комплектування Кількість 

примірників 
Сума (грн.) 

1 Університетське видавництво 
«Факел» 
-балансові видання 
-небалансові видання 

 
 

990 
1173 

 
 

61947,17 
13320,17 

2 Видавничі і книготоргові організації 219 24555,82 
3 Заміна втрачених 376 21203,00 
4 Дарчі (безкоштовно) 478 39464,39 
5 Книгообмін (безкоштовно) 57 4065,12 
6 Передплата періодичних видань 1200 89982,82 
7 Інші 129 487,50 
 Всього 4622 241705,82 
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Порівняно з минулим роком, у 2016 збільшилась кількість надходжень видавництва 
«Факел», незважаючи на те, що, з одного боку, неухильно зростає вартість матеріалів, з 
іншого - наявність електронного видання вирішує проблему забезпеченості навчальної 
дисципліни. Проте зменшилось число книг, придбаних згідно замовлень кафедр, і кількість 
документів, подарованих бібліотеці. 

В листопаді 2016 року була проведена передплата всеукраїнських і обласних 
періодичних видань для бібліотеки та структурних підрозділів університету на 2017 рік 
(загальна сума – 79995,30 грн.). На жаль, з метою економії коштів довелось відмовитись від 
20 найменувань. 

Для досягнення збалансованого складу фонду обов’язковою умовою є вилучення 
застарілої за змістом, зношеної літератури. За 11 актами протягом  року було вилучено 2976 
облікових одиниць (зношена література - 416 примірників, видання, не повернені 
користувачами, - 2411 примірників, морально застаріла – 149 примірників). 

Надавались консультації студентам-дипломникам і працівникам університету по 
присвоєнню шифрів УДК, ББК. Пересистематизовано розділи 621.97, 681.142, 681.3, 62-50, 
621.73:621.97, 622.24.05, 621.825 відповідно до нового видання таблиць УДК. База даних 
була наповнена 354 рубриками АПП. 

Для виконання каталогами своїх безпосередніх функцій – інформаційної, пошукової, 
освітньої – планово проводились редагування і розстановка карток. Технічну обробку 
пройшли 4622 примірники. 

Фонд бібліотеки на 01.01.17 становив 1 247 632 облікові одиниці, в тому числі 
навчальної літератури – 357 733 примірники, наукової літератури – 202 899 примірників. 

Протягом вересня-жовтня було проведено аналіз навчально-методичного 
забезпечення дисциплін кафедр, враховуючи поділ методичних вказівок на практичні 
заняття, лабораторні заняття, курсове проектування та самостійну роботу. Інформація була 
надіслана на електронні адреси кафедр та інститутів. В листопаді питання про стан 
забезпечення дисциплін університету розглядалось на засіданні методичної ради 
університету. Інформацію про незабезпечені дисципліни отримав навчальний відділ з метою 
формування Плану видань на 2017 рік. 
 

 Основне завдання відділу обслуговування користувачів полягає в забезпеченні 
повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного 
обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, 
співробітників університету згідно їх інформаційними запитами на основі широкого доступу 
до бібліотечних та інформаційних ресурсів. Тому особлива увага приділялася роботі з 
користувачами:     
      • зі студентами першого курсу; 
                 • студентами заочної форми навчання; 
                 • з дипломниками; 
                 а також наданню допомоги студентам для виконання ними самостійних 
(індивідуальних) завдань. 
          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. 
 

Відповідна увага приділялася  роботі зі студентами заочної форми навчання щодо 
реєстрації та перереєстрації на абонементі навчальної літератури, вивченню їх  запитів з 
метою забезпечення необхідною інформацією для виконання ними індивідуальних 
(самостійних) завдань.  

Організовувались постійно діючі віртуальні та тематичні виставки друкованих видань 
з висвітленням інформації на сайті бібліотеки. 
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 Працівниками відділу приділялась значна увага роботі з студентами-дипломниками. 
Працюючи над дипломними проектами в бібліотеці, студенти мали можливість 
ознайомитись із друкованими виданнями, необхідними при написанні та оформленні 
наукових робіт. В цей період було організовано перегляд нормативно-технічних документів, 
регламентуючих вимоги до оформлення дипломних проектів. А також було організовано 
тематичні виставки друкованих видань, представлені на абонементі наукової літератури, в 
читальних залах відділу («Екологічна безпека – як пріоритетний принцип розвитку країни», 
«Охорона праці в нафтогазовій галузі», «Магістральні трубопроводи: технічна діагностика, 
надійність і управління», «Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації 
продукції», «Охорона праці та безпека життєдіяльності в промисловості», «Монтаж, 
обслуговування і ремонт нафтопромислового обладнання»). Користувачі мали вільний 
доступ до представлених джерел інформації. 
 

 Зважаючи на те, що значна кількість годин у вищому навчальному закладі відведена 
самостійній роботі студентів, нами протягом року проводилася відповідна робота в цьому 
напрямку. З цією метою в підрозділах відділу були організовані постійно діючі виставки 
нових надходжень, де експонувалася література різних видавництв. Доповненням до них був 
«Бюлетень нових надходжень». Вони надавали можливість студентам безпосередньо 
ознайомитись із першоджерелами, інформували про наявність та місцезнаходження у фонді 
бібліотеки необхідних друкованих видань. Велику роль відіграли і тематичні книжкові 
виставки, які містили цінну інформацію з різних галузей знань. Інформацію про організацію 
таких виставок студенти могли отримати з сайту бібліотеки. Крім того, працівники відділу 
інформували студентів про надходження нових друкованих видань і залучали їх до 
перегляду даних видань під час відвідувань бібліотеки. А також під час проведення бесід із 
студентами різних спеціальностей «Бібліотечні ресурси для вас», вони мали змогу 
ознайомитися не тільки з новими надходженнями по відповідній дисципліні, а безпосередньо 
з бібліотечним фондом  з даної дисципліни в цілому. 
 

Наявність боржників – одна з найбільших проблем для працівників абонементів. 
Тому робота з подолання читацької заборгованості була однією з найбільш проблемних.  

  З метою попередження читацької заборгованості використовувались такі заходи:   
бесіди із студентами про правила користування бібліотекою, про їх права та обов’язки;  
відвідування старостатів; розміщення оголошень в усіх корпусах університету, а також на 
сайті бібліотеки про необхідність повернення друкованих видань та про умови підписання 
обхідних листів, проведення заміни втраченої літератури та ін.; стаття в газету «Студент 
Прикарпаття».  На адреси відрахованих студентів-боржників відправлено  90 листів-
нагадувань з проханням повернути взяту літературу до бібліотеки. 
               

        
     Культурно-просвітницька робота бібліотеки – це складова виховної системи 

університету. Вона сприяє розвитку і вихованню моральних якостей особистості, розвиває 
почуття гуманізму, орієнтації на українську культуру, мову, національно-патріотичні 
традиції, формує у молоді позитивне ставлення до загальнолюдських цінностей і привертає 
до читання  літератури. 

Культурно-просвітницька діяльність здійснюється в поєднанні таких видів діяльності, 
як інформування, популяризація та пропаганда читання. 

В умовах демократизації, інтеграції України у європейське співтовариство 
формується нова концепція виховання молоді.  
       Основною умовою успіху культурно-просвітницької роботи в сучасній бібліотеці 
університету є розуміння того, що нинішні студенти - це освічені, всебічно розвинені люди, 
які завдяки новітнім технологіям мають колосальний доступ до будь-якої інформації. 

Культурно-просвітницька робота  проводиться за трьома основними  напрямками: 
              • національно-патріотичне виховання; 
              • трудове та фізичне виховання; 
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              • виховання духовності, моралі і культури. 
  Заходи, які проводились зі студентами університету в конференц-залі бібліотеки, 

студентських гуртожитках, аудиторіях, спрямовані на виховання справжнього громадянина-
патріота України, утвердження любові до Батьківщини, духовності, моралі, культури, 
шанобливого ставлення до національних надбань українського народу, наслідування 
найкращих прикладів мужності борців за свободу та незалежність України. 

    За звітний період у проведенні заходів з культурно-просвітницької роботи та 
організації книжкових виставок, велика увага приділялась національно-патріотичному 
вихованню студентів університету згідно відповідних Указів Президента України, Постанов 
Верховної Ради України, зокрема Постанови Верховної Ради України від 02.02.2016 р. №971 
«Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році». Слід відзначити, що 2016 рік 
проголошено роком вшанування пам’яті Івана Франка (Указ Президента №687/2015) та 
рішенням Івано-Франківської обласної ради від 28.08.2015 р. №1739-38 про «Проголошення 
2016 року Роком Івана Франка». Також цей рік було проголошено Роком англійської мови в 
Україні (Указ Президента).  

 
В своїй роботі бібліотека використовувала різноманітні форми і методи інформування та 

популяризації літератури: 
- тематичні перегляди; 
- бесіди , бібліографічні огляди; 
- літературні вечори; 
- творчі зустрічі. 

    Всього було проведено 40 заходів, в т.ч. 5  засідань у рамках клубу за інтересами 
«Діалог». На заходах  були присутні 2500 чоловік (студенти, викладачі, співробітники 
бібліотеки, видатні особистості Прикарпаття). 

    Для більш повного розкриття тем та з метою залучення студентів до перегляду 
джерел, які містили інформацію з певної тематики, заходи супроводжувались 
представленням друкованих видань (350) та відповідним оформленням. 

    Інформація про проведення найбільш актуальних заходів висвітлювалась на сайті 
бібліотеки. 

      
У рамках відзначення Року Франка в Україні в університетській аудиторії  із 

студентами відбувся  вечір-спогад «Слід  генія…», на якому вони  мали можливість   
ознайомитися з маловідомими фактами з життя і творчості письменника, його безсмертною 
спадщиною, наблизитися до пізнання Івана Франка – цього унікального людського й 
культурно-історичного феномену. 

Франко став великим тому, що вийшов з народу, йшов з народом і вів його вперед, 
закликаючи "добувати хоч синам" як не собі, кращу долю в боротьбі. Він завжди був у 
передніх рядах тих, хто ламав скелю старого світу в ім'я нового; скелю неправди і визиску в 
ім'я правди, добра і краси.          

Поетичні збірки та документальні матеріали про І. Франка були представлені на  
літературно-художній виставці «Сьогодні, мов зоря, він сяє Україні…», яка експонувалася 
протягом заходу. 

 
Не менш хвилюючим наші серця став вечір пам’яті  присвячений третій річниці 

Революції Гідності «Територія Свободи: нація нескорених», який був проведений у 
студентській світлиці гуртожитку № 6. Усі присутні задумались на тим чим була революція 
для кожного з нас? Що таке гідність? Чи бачили ми її? Чи маємо ми її? 

Революція 2013-2014 років – це не протистояння Заходу й Сходу, не протистояння 
України й Російської Федерації – це протистояння між тими, хто має гідність, і тими, хто не 
тільки не має її, а й взагалі не розуміє, що це означає. 

Революція Гідності сколихнула країну хвилею нечуваного патріотизму і показала 
важливість національної ідеї.  



 7 

В глибокій скорботі було згадано тих, хто  загинув за нашу Україну, хто зараз своїм 
життям виборює  на сході її мир і спокій, всіх героїв, що полягли під час Революції Гідності 
та російської агресії на Донбасі. 

 
Літопис буття нашого народу зберігає пам'ять про багато історичних подій, як 

славетних, так і драматичних.  
 30 років тому  26 квітня 1986р. світ сколихнула масштабна техногенно-екологічна 

катастрофа – вибух на Чорнобильській атомній електростанції. Згідно Указу Президента 
України № 702/2015 «Про заходи у зв'язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи» 
в рамках клубу «Діалог» було проведено годину жалоби «Світе Чорнобиль, о крик мого 
краю, світе Чорнобиль, то рана твоя…». Гостем зустрічі був учасник ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС, голова Івано-Франківської обласної організації "Спілка Чорнобиль" 
Нестор Мартинець, який також відомий як прикарпатський публіцист, поет-пісняр, 
громадський діяч, активіст Майдану. Він є членом Національної Спілки Журналістів 
України, Заслуженим діячем естрадного мистецтва України, підполковником Українського 
реєстрового козацтва. Автор багатьох книг, серед яких збірка поезій "Знищений Чорнобиль 
мені сниться". 

Молодь з великою цікавістю слухала аналіз причин вибуху на електростанції, перебіг 
евакуації населення, про 30-ти кілометрову зону відчуження та зміни у природі, які 
відбулися після осідання радіації. Нестор Михайлович відповідав на численні запитання 
студентів, і згадував теплими словами своїх побратимів: «як не вони, то хто?» 

 
Зі студентами університету було також проведено усний журнал: «Епоха 

англійської мови або вікно у світ без меж». В цей час у читальному залі періодичних 
видань та іноземної літератури, а також на художньому абонементі проводились зустрічі зі 
студентами різних спеціальностей з метою перегляду англомовних видань з різних 
дисциплін, які знаходились у фонді бібліотеки. Студенти англомовних груп, викладачі та ін. 
користувачі мали можливість ознайомитись із представленими друкованими виданнями.            
 

Івано-Франківськ – cучасне європейське місто, яке динамічно розвивається як в 
інвестиційно-економічному, так і в культурно-мистецькому напрямку. 

        У нашій бібліотеці вже стало доброю традицією до Дня народження міста Івано-
Франківська організовувати зустрічі з відомими людьми краю. Гостями клубу за інтересами 
«Діалог» вже були Іван Бондарев, Михайло Головатий, Тарас Прохасько та Василь Іваночко. 

 З нагоди  відзначення цього свята відбулось засідання у рамках клубу за інтересами 
«Діалог» під назвою «Місто на межі двох епох». Для участі запросили відомих краєзнавців 
Прикарпаття: Наталю Храбатин, Василя Романюка та Михайла Косило. Студенти також 
взяли участь у цьому засіданні. Вони з великим захопленням слухали про традиції та звичаї, 
які були у довоєнному Івано-Франківську, про Чорну (Надвірнянську) і Золоту 
(Солотвинську) Бистриці, про родоводи відомих франківчан та публікації старовинних газет. 
Історію творять люди, тому потрібно знати своє минуле, берегти і примножувати ці 
надбання.  

 
Важливе місце у житті кожної  людини займає поезія. Адже поезія - це політ 

фантазії, творчої думки, пошук тих засобів мови, що здатні торкнутися струн душі людини.  
Вивчаючи творчість того чи іншого поета ми маємо унікальну можливість побути з 

думками поета наодинці, відкрити для себе його внутрішній світ та настрій, який наповнює 
нас безмежною любов`ю до людини, природи і Батьківщини.  

З нагоди Всесвітнього  дня  поезії у рамках засідання клубу «Діалог» відбувся 
поетичний вернісаж «Поезія - музика серця». На зустріч зі студентами та працівниками 
університету було запрошено талановиту прикарпатську письменницю і поетесу Оксану 
Кузів. Це світла і дійсно обдарована Богом людина, її вірші пронизують до глибини душі, 
заставляють задуматись і відкрити серце для нових почуттів. Вона є своєрідним зарядом 
позитиву, який передається кожному, хто знайомиться з її творчістю.  
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На зустрічі пані Оксана розповіла про свій творчий шлях, про людей та події, котрі 
надихнули її взятися за перо і про те, звідки вона черпає натхнення. Як сама весна, Оксана 
Кузів зігріла всіх присутніх теплим словом і щирою посмішкою. Вона презентувала свою 
нову збірку « В закапелках душі» та зачитувала рядки з прозового твору «Адамцьо». 
Студенти та гості із задоволенням слухали віршовані рядки, які проникали до глибини душі. 
Такі зворушливі зустрічі надихають і відкривають у людині нові грані.  

 
    Велику роль відіграють тематичні і постійно діючі виставки у вихованні 

студентів. В основному це виставки, представлені на абонементі художньої літератури та в 
читальному залі періодичних видань та іноземної літератури. Серед них є такі тематичні 
виставки, які висвітлюють події, що привели до нової сторінки в історії України. 

Надаємо назви деяких з них: 
- Крути – символ патріотизму і жертовності (до Дня пам’яті героїв Крут); 
- Небесна сотня: історія нескорених;  
- Національно-визвольна боротьба українського народу (1917-1930 р.р.); 
- Забуттю не підлягає (до Дня пам’яті жертв політичних репресій та 

тоталітарного режиму в Україні); 
- Чорнобиль: через роки, через відстані (до 30-річчя Чорнобильської 

катастрофи); 
- Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї…(до 160-річчя від дня народження  

І. Франка); 
- Від декларації до державності (до 25-ї річниці з дня проголошення 

Незалежності України); 
- Конституція – закон нашого життя (до 20-ї річниці проголошення Конституції 

України); 
- Козацтво – епоха незламності духу (до Дня українського козацтва); 
- Невмируща пам’ять скорботи (до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних 

репресій); 
- Українська Громадська Група: заснування та основні завдання (до 40-ї річниці з 

дня створення); 
      -     Світе тихий, краю милий, 
            Моя Україно! 
            Quiet world, land so dear 
            My Ukraine! (до 202-ї річниці від дня народження Т. Шевченка); 
      -     Майдан. Простір гідності, свободи і єднання (до Дня гідності і свободи). 

Постійно діючі виставки: 
-     Від роду до народу; 
-     Слово наше рідне – слово українське; 
-     Краю мій карпатський – краю мій чудесний 
-     Козацькому роду – нема переводу!  та ін. 

            
  До Року англійської мови в Україні організовано тематичні виставки: 

- «Фахові дисципліни українською і не тільки…» (в читальному залі періодичних      
видань та іноземної літератури); 

- «Світ художнього слова» (абонемент художньої літератури). 
 

А також в звітному році, на абонементі художньої літератури організовано 39 
переглядів, з представленням 265 друкованих видань згідно тематики щоквартального 
«Календаря знаменних і пам’ятних дат». 

 
 

 
 



 9 

Від того, наскільки ефективно організоване в бібліотеці довідково-бібліографічне 
обслуговування та  бібліографічне  інформування професорсько-викладацького складу, 
науковців, аспірантів та студентів університету, залежить успішне вирішення головного 
завдання бібліотеки – інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу та 
наукових досліджень в університеті.  Тому, актуальними питаннями звітного 2016 року 
для інформаційно-бібліографічного відділу були: відповідність бібліографічного сервісу 
інформаційним потребам користувачів; вдосконалення та урізноманітнення методів і засобів 
роботи з інформаційними потоками; створення та використання нових електронних 
бібліографічних продуктів. 

Працюючи над удосконаленням власних електронних ресурсів, особливу увагу 
приділено питанням краєзнавчого та місцевого університетського значення, а також 
нафтогазової тематики. База даних «Каталоги ІФНТУНГ» поповнилась створеним 
електронним каталогом «Краєзнавство», в якому відкрито 18 рубрик і підрубрик з розділу 
«Економіка краю», ретроконвертовано 855 бібліографічних  записів з паперових карток. 
Спеціальний тематичний каталог «Нафтогазове обладнання» нараховує  5862 документи, з 
них в цьому році підготовлені списки для оцифровування 380 документів із розділів та глав 
книг і брошур та інших видань. Поповнювались електронні картотеки «Видання працівників 
університету»,  “Історія ІФНТУНГу” та аналітичних описів статей періодики та складових 
частин документів.  

  Інформаційно-бібліографічним відділом здійснювалося поточне та планове 
редагування системи традиційних бібліографічних картотек. Головна довідкова картотека 
поповнилась новими актуальними рубриками  “Рік національного генія Івана Франка»”,  “До 
150-річчя від дня народження Михайла Грушевського”, «Децентралізація влади і місцеве 
самоврядування» та іншими. Відредаговано розділи головної довідкової картотеки “74. 
Освіта. Педагогічні науки”, “86,87. Релігія. Філософія”, “551.24-551.263. Геотектоніка”, “614. 
Суспільне здоров’я” та 2 розділи  краєзнавчої картотеки.  

Упорядковано електронний архів виконаних довідок. 
В звітному році працівниками відділу обслужено 1454 користувачі. Зросла 

нтенсивність тематичних запитів в довідково-бібліографічному обслуговуванні користувачів 
в режимі “запитання-відповідь” в автоматизованому режимі (1821, 2280, 2918   відповідно 
2014, 2015, 2016 рр.). Заслуговують на увагу, зокрема,  такі довідки:  
 “Маркетинг як стратегічна основа розвитку сучасної університетської біліотеки”,  
          “Напрями екологічної політики у сфері поводження з відходами в Україні”, 
 “Антропогенні проблеми довкілля в Україні”, 
          “Проектування заходів вуглеводневилучення нафтового родовища”, 
 “Іван Франко і Прикарпаття”, 
           “Ціннісні орієнтири реформування сучасної вищої школи”, 
          “Дослідження ефективності інформаційних потоків в освітній галузі”. 
  
Бібліографічне інформування абонентів (ректорат, всі кафедри університету, відділ 
обслуговування НТБ) здійснювалося в режимі ДЗК (диференційоване забезпечення 
керівництва) з тематики вищої школи. Інфобюлетень «Вища освіта» інформує  щомісяця 
через сайт НТБ та електронну пошту. 
 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 22.04.2015 р.  “Про роботу референтів-інформаторів в науково-технічній 
бібліотеці”. Для них функціонує постійно діюча інформаційна виставка “Нові книги”, на якій 
було представлено  420  книг. В залежності від поступлення нових книг щомісяця 
проводились для науковців та професорсько-викладацького складу Дні інформації, на яких 
було виставлено для ознайомлення  533 книги.  

Проведено місячник студентів-дипломників та День дипломників спеціальності ЕП, 
День аспірантів. 
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 При масовому бібліографічному інформуванні використовували бюлетені нових 
надходжень, виставки нових надходжень, Дні інформації, університетську газету “Студент 
Прикарпаття”, для якої підготовлено 4 рекомендаційні матеріали. 

Для працівників бібліотеки проводились огляди нових надходжень та День 
бібліографії. 
 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: 
 - інформаційно-телекомунікаційні технології та системи, 
 - електропостачання та електрообладнання промислових підпри-ємств, 
 - зварювання конструкцій та відновлення деталей машин, 
 - історії та політології.  
 З метою формування інформаційної культури студентів проводилась Декада 
першокурсників. За цей час 25 груп відвідали науково-технічну бібліотеку, ознайомились з її 
структурою, книжковим фондом, інформаційними можливостями. Для них проводились 
екскурсії, групові та індивідуальні консультації, практичні заняття з використання 
традиційного та електронного довідково-бібліографічного апарату, функціонували книжкові 
виставки «Нові книги» та «Бібліографічні ресурси – студентам», проводились перегляди 
літератури. 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). 
 Використовуючи новітні інформаційні технології та прагнучи удосконалити групове 
бібліографічне інформування, творчо підходити до проведення  заходів, у звітному році до 
кожного Дня кафедри укладені та презентовані відповідні бібліографічні матеріали з  
врахуванням тематики дисциплін кафедри. 
   
 Для науковців, аспірантів та студентів вишів нафтогазового профілю підготовлено 5 
випуск дайджесту «Нафтогазові технології» на основі матеріалів науково-практичних видань 
за останній рік. 
  Вшановуючи пам'ять генія українського народу Івана Франка та прагнучи 
донести до користувачів невичерпну скарбницю його творчої  спадщини, відділом 
підготовлено цикл бібліографічних пам’яток у формі буклета «Ювілейний рік Івана Франка», 
який охоплює 5 напрямів життєвої, літературної та громадської діяльності Каменяра. 

  
Готуючись до 50-річного ювілею університету, підготовлено шостий випуск 

«Календаря ювілейних та пам’ятних дат ІФНТУНГу на 2017 рік» (605 записів з текстом та 
фотографіями), в якому подаються ювілейні дати науковців університету, а також визначні 
дати, що стосуються підрозділів і кафедр ВНЗ. 
  

Упорядковано покажчик періодичних та інформаційних видань, які передплатила НТБ 
ІФНТУНГ на 2017 рік. 

 
   

В  наш  час  інформатизації  та  реформування  освіти  важливими завданнями 
бібліотеки вищого навчального закладу є формування електронних ресурсів, 
популяризація  ідей  відкритого  доступу,  побудова  загальнодоступних  архівів  наукової 
інформації,  підвищення  наукового  рейтингу  університету.  Адже  саме  бібліотеки активно  
впроваджують  нові  інформаційні технології,  і беруть  участь  в організації  і  підтримці  
наукового процесу. Для більш ефективного використання наукових ресурсів бібліотеки 
відділом інформаційних технологій було сторено електронний архів відкритого доступу. 
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Електронний архів відкритого доступу – це цифрова колекція наукових видань університету, 
мета якої забезпечити відкритий доступ до наукових ресурсів навчального закладу.  

Стверення наукового архіву дозволить розповсюджувати наукові знання університету, 
підвищити рейтинг цитування публікацій його науковців, та розширить коло інформаційних 
продуктів бібліотеки. 

Створено структуру електронного архіву та положення про його функціонування. 
Розпочато наповнення науковими матеріалами. На сьогодні Електронний архів вже містить 
понад 2300 наукових матеріалів. 
             За 2016 рік відділом інформаційних технологій прийнято та приєднано до БД 336 
нових електронних копій документів, зданих викладачами університету в науково-технічну 
бібліотеку. За цей період також відскановано 322 назви документів (обсягом 92 912 сторінок) 
згідно складеного списку та приєднано до БД. Кількість сканованих електронних копій на 
кінець року становить 2200 назв. 

 Було проведено реєстрацію студентів І курсу в БД УФД/Бібліотека. Роздруковано та 
видано нові читацькі 1397 користувачам. 

Проводилася звірка БД з формулярами читачів. За звітний період відредаговано 9335 
користувачів  згідно наказів університету по студентам. 

Кількість обслужених користувачів з початку року становить 2171, кількість відвідувань - 
6864. Кількість копій завантажених з сайту – 16 500. Кількість копій записаних в 
Електронному читальному залі – 1106. 
          Згідно переліку платних послуг, а саме: друк з електронних носіїв обслужено 614 
користувачів. Здано в касу університету  3644 грн. (за аналогічний період 2015  –  5917грн.) 
      Здійснювалося ксерокопіювання друкованих видань. Здано в касу університету 5633 грн.  
(за аналогічний період 2015 – 13080,6  грн.) 

Проводилась робота по наповненню web-сайту бібліотеки, за звітний період на сайт 
додано 169 нових матеріалів.  Активно наповнювався новими матеріалами профіль НТБ в 
соціальних мережах vkontakte та facebook. За звітний період підписниками профілю НТБ в 
vkontakte.ru стали 538 нових користувачів та 58 користувачів долучилися до бібліотечного 
профілю в facebook. На кінець року кількість підписників в соціальних мережах становить 
596 користувачів. 

Продовжувалась робота по наповненню сайту «Читальня онлайн». За звітний період  
1200 праць викладачів університету перетворено у флеш-формат та додано на сайт. Сайт 
«Читальня онлайн» за рік відвідало 38130 користувачів з 83 країн, які переглянули сайт 
138440 разів. (20924  користувачі та 85066 переглядів за 2015р.) 

Кількість звернень на сайт науково-технічної бібліотеки становить – 62946 нових 
користувачів, які переглянули сайт 115 108 разів. (67952 користувачі та 131838 переглядів за 
аналогічний період 2015р.) 

Створено в локальній мережі університету сайт «Скановані книги НТБ ІФНТУНГ», де 
будуть розміщені в обмеженому доступі скановані книги бібліотеки. 
    
       Забезпечення збереження фонду, вивчення його якісного складу, оперативне і повне 
обслуговування користувачів – одне із основних  завдань підрозділів бібліотеки. 
    Протягом року, з метою контролю за зберіганням книжкового фонду,  здійснювалась 
робота з топографічним каталогом всіх структурних підрозділів.   Зроблено редагування  
каталогу книгосховища абонементів (61 ящик), звірено каталог відділу книгозберігання 
(активна частина) та фонд соціально-економічної літератури відділу з електронним 
каталогом. 
    Паралельно з картковим каталогом, працівники відділу книгозберігання працювали над 
наповненням електронного каталогу, який функціонує в автоматизованій системі «УФД / 
Бібліотека». У минулому році в базу даних було занесено 687 назв документів. Одночасно 
перевірялося місце збереження літератури.  
    Постійно проводився  аналіз відмовлень: звірка вимог із каталогом та книжковим 
фондом, систематизація за причинами,  відбір замовлень до картотеки доукомплектування. 
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    В 2016 році здійснювалася пересистематизація окремих розділів відповідно до нового 
видання таблиць УДК і ББК.  

     
        Серед заходів, що забезпечують збереження книжкових фондів, особливе місце займає 
переоблік фондів, який проводиться згідно перспективного плану проведення переобліків 
бібліотечного фонду науково-технічної бібліотеки. В минулому 2016 році проведено 
планову перевірку книжкового фонду рідкісних та цінних видань, які знаходяться у  відділі 
книгозберігання.  
    
 З метою збереження книжкового фонду систематично поновлювались пошкоджені, 
зношені документи. Протягом року реставровано   1238 прим. 
    Проводилась робота по підтримці належного санітарного стану книжкового фонду. 
 
    З метою популяризації бібліотечного фонду були підготовлені віртуальні виставки 
«Видобування нафти і газу», «Зварювання» з циклу «Незаслужено забуті книги». Випущено 
каталоги книжково-інформаційних виставок з цього циклу. 
             
        Проводилась також перевірка фонду на абонементі навчальної літератури в 
автоматизованому режимі: введення літератури у відповідні блокноти створених файлів для 
кожного розділу; проводилась звірка на відповідність місця збереження в базі даних 
електронного каталогу бібліотеки. 
         Зроблено заміну стелажів в читальному залі навчально-методичної літератури, патентів 
та нормативних документів та на абонементі навчальної літератури із здійсненням 
переміщення фонду; 
 

Видавнича діяльність бібліотеки 2016р. полягала в підготовці інформаційних та 
бібліографічних видань різноманітної тематики. Видано наступні видання: 
 

Альтернативні джерела енергії : бібліогр. покажч. / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. 
Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 70 c. 
 
Василь Іванович Векерик : (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / [уклад. Н. М. 
Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 67 с. – (Серія 
«Університет і наука в постатях»; вип. 4). 
 
Видобування нафти і газу: каталог кн.-інформ. вист. Вип.  5  /  уклад.  Т.  В.   Степашкіна,  Н.  
М.   Кисла, Н. М. Саванчук;  Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 
2016.  –  21 с. 
 
Михайло Грушевський – творець української державності : (до 150-річчя від дня народж.) : 
бібліогр. рек. список / [уклад. О. В. Книгиницька ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : 
НТБ ІФНТУНГ, 2016 . – 20 с. 

 
Електропостачання та електрообладнання промислових підприємств : каталог кн.-інформ. 
вист. : (до Дня кафедри) / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : 
НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 53 c. 
 
Збірник нормативних документів науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ : на допомогу   
студенту-практиканту спец. «Документознавство та інформаційна діяльність» / [уклад.: Я. А. 
Пилип, Л. В. Цок]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 180 с. 
 
Зварювання : каталог  кн.-інформ. вист. Вип. 6 / уклад. Т. В. Степашкіна, Н. М. Кисла, Н. М. 
Саванчук ;  Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2016.  – 16 с. 
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Зварювання конструкцій та відновлення деталей машин : каталог кн.-інформ. вист. : (до Дня 
кафедри) / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 
2016. – 62 c. 
 
Із циклу «Ювілейний рік Івана Франка» : бібліогр. пам’ятка :  
[у 5 буклетах] / уклала Л. Жолобко. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016.  
 [Буклет 1] : Літературна спадщина Каменяра у фонді науково-технічної бібліотеки. 
 [Буклет 2] : Велет у царині вселюдської культури. 
 [Буклет 3] : Іван Франко: ідеї державності. 
  [Буклет 4] : Іван Франко та Прикарпаття. 
            [Буклет 5] : Немов заходиш в рід Каменяра. 
 
Інформаційно-телекомунікаційні технології та системи : темат. інформ. список книг з фонду 
НТБ / [уклад. О. П. Розумна]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016 . – 62 с. 
 
Календар ювілейних та пам’ятних дат Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу на 2017 рік / [уклад. О. П. Розумна ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-
Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016 . – 130 с. 
 
Іван Петрович Макаровський : (до 50-річчя наук.-пед. діяльності) : біобібліогр. покажч. / 
[уклад. Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016 . – 
145 с. – (Серія “Університет і наука в постатях” ; вип. 6). 

 
Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 5 / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко]. – 
Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016 . – 72 с. 
   
Степан Андрійович Чеховський : (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / [уклад. 
Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016 . – 68 с. – 
(Серія “Університет і наука в постатях” ; вип. 5); 

 
В університетській газеті «Студент Прикарпаття» було надруковано статті 

бібліотечних працівників про діяльність бібліотеки, різні події, огляди літератури: 
 
1. Жолобко Л. Історичний нарис про університетську бібліотеку : НТБ презентує  

[видання про історію науково-технічної бібліотеки] / Людмила Жолобко // Студент 
Прикарпаття. – 2016. – Травень. – № 4. – С. 4. 

2. Остап’як М.  Дочка Прометея : враження від ювілейного вечора до 145-річчя від 
дня народження Лесі Українки / Марта Остап’як // Студент Прикарпаття. – 2016. – 
Березень. – № 2. – С. 1. 

3. Розумна О. Вдячні за співпрацю : НТБ інформує [про співпрацю референтів-
інформаторів від кафедр з бібліотекою] / Ольга Розумна // Студент Прикарпаття. – 2016. – 
Квітень. – № 3. – С. 3. 

4. Розумна О. Іван Франко і місто його імені: де був і чим займався Каменяр у 
тодішньому Станіславі [істор. довідка та бібліогр. список  до 160-річчя від дня народження 
Івана Франка] / Ольга Розумна // Студент Прикарпаття. – 2016. – Жовтень. – № 7. – С. 4. 

5. Розумна О. Ювілей – це не просто свято, це здобутки всіх років життя : НТБ 
презентує [«Календар ювілейних та пам’ятних дат ІФНТУНГ на 2016 рік»] / Ольга Розумна // 
Студент Прикарпаття. – 2016. – Лютий. – № 1. – С. 4. 

6. Селезінка С. Робота з ліквідації читацької заборгованості дала відчутні результати : 
[про проблеми читацької заборгованості] / Софія Селезінка // Студент Прикарпаття. – 2016. – 
Лютий. – № 1. – С. 3. 
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       Науково-технічна бібліотека брала активну участь в загальноуніверситетських 
заходах, які відбулись в 2016 році. Так, 13-15 жовтня відбулася Друга Всеукраїнська 
наукова конференція «Прикладні задачі математики», присвячена 55-річчю кафедри 
вищої математики ІФНТУНГ. Науково-технічною бібліотекою було організовано книжково-
інформаційну виставку «Наукові та навчально-методичні праці викладачів кафедри вищої 
математики ІФНТУНГ». 

В рамках конференції в Актовій залі Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу відбувся творчий вечір поета, ученого, голови Івано-Франківського 
осередку Наукового товариства імені Тараса Шевченка, завідувача кафедри вищої 
математики університету, професора Василя Мойсишина, який є автором поетичних збірок 
«Тірас»(2000), «Бескид»(2006), «Коло»(2013). Книжкова виставка «Науковий та 
літературний доробок професора Василя Мойсишина», організована бібліотекою, 
презентувала і наукові видання, і навчально-методичні, і періодику, і поетичні збірки В. 
Мойсишина. 

 
З нагоди 49-ї річниці від дня заснування  Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу, науково-технічною бібліотекою було організовано 
низку книжково-інформаційних виставок: «Праці викладачів і науковців ІФНТУНГ», на якій 
було представлено друковані видання 2014-2016 років, «Інститут економіки та управління у 
нафтогазовому комплексі» та «Наукова школа професора В.П. Петренка «Управління 
процесами інтелектокористування в соціально-економічних системах». 

В рамках урочистостей до Дня університету відбувся Круглий стіл з нагоди 40-річчя 
кафедри менеджменту і адміністрування Інституту економіки та управління в нафтогазовому 
комплексі, до якого науково-технічною бібліотекою було підготовлено книжково-
інформаційну виставку праць науковців кафедри. Також було представлено книжкову 
виставку «Наукові здобутки професора Петренка В.П. (до 70-річчя від дня народження)». 
 

До урочистостей з нагоди відкриття VІІ Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка «Не згубіть Україну 
свою», який стартував в університеті, науково-технічною бібліотекою було організовано 
книжково- інформаційну виставку «Світе тихий, краю милий, Моя Україно!». 
 

Двічі в в 2016 році (в квітні та грудні) в Актовій залі Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу відбувався День майбутнього студента. 
Науково-технічною бібліотекою до цих заходів було організовано книжкові виставки «Праці 
викладачів і науковців ІФНТУНГ», де були представлені кращі зразки нової наукової та 
навчальної літератури професорсько-викладацького складу університету, а також також 
періодичні видання (науково-технічні журнали) вишу. Дана виставка стала своєрідною 
демонстрацією наукових досягнень для майбутніх студентів. 
 

Працівники Науково-технічної бібліотеки відвідали виставку-презентацію друкованої 
продукції «Сторінками української книги», яка відбулася в листопаді у фортечній галереї 
«Бастіон» до Дня української писемності і мови та відзначення в області Року Івана Франка. 
Одним з цікавих заходів була презентація фотовиставки «Тримай книгу», організованої 
бібліотекою ІФНМУ в рамках інформаційної кампанії «Все починається з бібліотеки».  
 

Протягом 2016 року було придбано 10 металевих книжкових стелажів для зберігання 
фонду, 10 офісних стільців для рочих місць працівників. 

 
4. НАУКОВА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ 

 
Науково-дослідна робота в 2016 році була  спрямована на удосконалення діяльності 

бібліотеки. Здійснювалося вивчення та впровадження в практику роботи передового 
бібліотечного досвіду та результатів науково-дослідної роботи.  
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Завершено вивчення наступних тем: «Дослідження ефективності використання 
соціальних мереж у бібліотеках в умовах інформаційного середовища» (на прикладі НТБ), 
«Моніторинг використання технічних журналів користувачами бібліотеки».  

Перспективним напрямом діяльності бібліотеки є подальші дослідження та 
збереження унікальних книжкових пам’яток і колекцій, які є в університетській книгозбірні. 
Активізація музейної діяльності бібліотек розглядається сьогодні як спосіб збереження 
цілісної культури в умовах швидкого старіння важливої соціально-значущої інформації. 
Проблема збереження цінних і рідкісних видань, популяризація інформаційних ресурсів 
серед користувачів змусили задуматися працівників бібліотеки щодо пошуку нових форм  
роботи та організувати на базі книгозбірні Музей рідкісної книги.  

Залучення користувачів до процесів функціонування електронних бібліотек є 
невід’ємною складовою їх подальшого розвитку. Це здійснюється на основі синтезу 
маркетингових та інтерактивних веб-технологій із сучасними підходами розробки веб-сайтів 
електронних бібліотек, які зосереджені на виявленні потреб цільової аудиторії, пошуку 
невикористаних каналів та технічних рішень, що сприяють зростанню популяризації 
бібліотечного ресурсу. Тому актуальним стало питання моделювання поведінки користувачів 
електронних бібліотек. Наукове дслідження на тему «Моделювання поведінки 
користувачів електронної бібліотеки: на прикладі сайту НТБ ІФНТУНГ», яке 
проводилося в звітному 2016 році,  дозволяє виявити основні потреби відвідувачів ЕБ та 
намітити перспективи розвитку сайту. 

 
Науково-бібліографічна  діяльність   бібліотеки  представлена   трьома   виданнями  

 (4-5 випуски) біобібліографічних  покажчиків  з серії «Університет і наука в постатях»:              
«Василь Іванович Векерик» (вип.4), «Степан Андрійович Чеховський» (вип.5); «Іван 
Петрович Макаровський» (вип.6) та бібліографічним покажчиком  «Альтернативні джерела 
енергії». 

На допомогу студентам спеціальності «Архівна та бібліотечна справа» (раніше 
«Документознавство та інформаційна діяльність») , які проходять виробничу практику  на 
базі науково-технічної бібліотеки, було видано «Збірник нормативних документів науково-
технічної бібліотеки ІФНТУНГ» (станом на 01.07.2016р.). 
            
             

5. МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Підвищення ефективності та якості бібліотечної роботи неможливе без науково-
методичної діяльності. 

Впродовж 2016 року основні завдання, напрямки і функції методичної діяльності 
науково-технічної бібліотеки були спрямовані на:  

– науковий аналіз та узагальнення статистичних показників та діяльності 
структурних підрозділів і бібліотеки в цілому; 

–  моніторинг розвитку ресурсного і творчого потенціалу бібліотек; 
–  формування пакету професійних знань; 
– організацію  та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників; 
– консультування, інформування та методична допомога; 
–створення організаційно-технологічної та нормативно-регламентуючої документації; 
 – впровадження та удосконалення технологічних процесів роботи. 
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 діяльності давав змогу більш глибоко 
проаналізувати роботу, експертну оцінку і, відповідно, робився правильний прогноз на по-
дальший розвиток бібліотеки.  

Одним із головних напрямів науково-методичної діяльності – це робота з 
документацією регламентуючого характеру. Працівники приділяли значну увагу створенню і 
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редакції інструктивно-методичних, технологічних та нормативних документів.  При розробці 
нормативних документів враховувалася динаміка розвитку книгозбірні, нові напрями її 
діяльності. На сайті бібліотеки у розділі «Методична робота» ведеться база даних 
«Нормативні документи», яка систематично поповнюється новими, затвердженими на 
засіданнях науково-методичної ради регламентуючими документами.  

Організатором методичної діяльності в бібліотеці є науково-методична рада. На 
засіданнях науково-методичної ради постійно розглядалися результати наукових досліджень 
і розробок, аналізи діяльності, які сприяли підвищенню якості та ефективності роботи, 
приймалися рішення щодо покращення діяльності бібліотеки, затверджувалися нові та 
відредаговувалися регламентуючі документи. Нововведення, які вносилися в технологічні 
процеси, знаходили своє методичне забезпечення в формі регламентуючої документації.  

Окремі напрямки роботи бібліотеки були предметом обговорювання на засіданнях 
науково-методичних рад, а саме: 

 Стан забезпечення навчальних дисциплін університету методичними вказівками 
як складової загального навчально-методичного забезпечення; 

 Управлінський персонал як фактор підвищення ефективності інноваційної 
діяльності бібліотек;    

 Книгозберігання: від рукопису до електронного носія; 
 Бібліографія науковців ІФНТУНГу в традиційному та електронному середовищі; 
 Електронна наукова періодика відкритого доступу: сучасні технології у роботі  

бібліотек; 
 Затвердження «Положення про Інституційний репозитарій НТБ ІФНТУНГ»;  
 Роль бібліотеки в адаптації студентів-першокурсників до інформаційного 

середовища бібліотеки. 
 
Важливим аспектом діяльності методичної роботи було підвищення кваліфікації 

працівників, оскільки вимоги часу змушували шукати нові форми роботи, вносити зміни у 
традиційну діяльність бібліотеки.  

Ефективність і якість роботи бібліотеки багато в чому залежала від кваліфікації і 
професіоналізму її працівників. Використовуючи систему індивідуального інформування для 
керівників та провідних фахівців структурних підрозділів, надавалися консультації з різних 
напрямків професійного читання. Особливого значення набувало інформування колективу 
про теоретичні та практичні доробки колег з інших бібліотек України та зарубіжжя. 
Підвищення кваліфікації співробітників у межах бібліотеки здійснювалося із застосуванням 
ефективних форм:  

 інформаційний портрет:  «Сучасний бібліограф бібліотеки ВНЗ в умовах 
інформатизації суспільства»; 

 діалог:  «Розвиток інтересу до книг та читання – основна складова 
університетської бібліотеки»; 

 лекція: «Виховна функція діяльності бібліотек ВНЗ»; 
 семінар: « Формування, збереження, використання та відповідність читацьким 

запитам документних ресурсів бібліотеки»; 
 практикум: «Віртуальна виставка як комунікаційна модель діяльності наукової 

бібліотеки»; 
 семінар-практикум: «Поняття «документ» як головний елемент бібліотечного 

фонду»; 
 круглий стіл: «Вимоги щодо вдосконалення професійних характеристик та рівня 

інтелектуалізації бібліотечних працівників». 
 

Значна увага приділялася самоосвіті, в процесі якої бібліотекарі самостійно 
здобували, поповнювали і вдосконалювали свої знання, уміння та навички.  

Продовжувалось видання бібліографічного бюлетеня «Сторінками фахових видань», 
метою якого є надання методичної допомоги бібліотекарям з основних питань бібліотечної 
діяльності. Для бібліотечних фахівців видано з доповненням 2-ге видання «Словника 
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основних термінів з бібліотечно-інформаційної діяльності», який вміщає деякі основні 
терміни бібліотечної справи та суміжних галузей знань: з питань бібліотечно-
бібліографічного обслуговування, комплектування фонду, проблематики соціальних 
комунікацій, інформатизаціі та автоматизації, видавничої діяльності. 

На засіданнях рад при директору розглядалися проблемні та поточні питання 
організації роботи структурних підрозділів, виконання планових показників, виховання 
інформаційної культури у студентської молоді, культурно-просвітницької та науково-
дослідної діяльністі, впровадження інформаційних технологій,  автоматизації бібліотечних 
процесів тощо: 

 Якість документного фонду відділу книгозберігання;   
 Принципи  інформаційно-бібліотечного обслуговування студентів ВНЗ: 

орієнтація на вимоги сучасності;   
 Інформаційне забезпечення навчального і наукового процесів у ВНЗ; 
 Проблеми зберігання та захисту електронних документів у науково-технічній 

бібліотеці; 
 Про підготовку до нового навчального 2016-2017 року; 
 Про результати звірки фонду абонементу наукової літератури з базою даних  

ЕК; 
 Краєзнавчі інформаційні ресурси та їх трансформація в середовище студентської 

молоді; 
 Про виконання планових показників роботи структурних підрозділів НТБ. 
Систематично проводились засідання з завідувачами відділів з окремих виробничих 

питань. Проведено виробничі збори працівників бібліотеки по підсумках діяльності НТБ за 
2015 рік та завдання на 2016 рік. 

 
Інформаційна складова методичної роботи в бібліотеці розгорталася у різних 

площинах: для забезпечення внутрішніх потреб бібліотеки та партнерській взаємодії з 
бібліотеками методичного об’єднання. 

Засідання обласного методичного об’єднання бібліотек ВНЗ 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: 
 Краєзнавство – основа науково-дослідницької роботи наукової бібліотеки вишу. 

(Наукова бібліотека ПНУ ім.Стефаника) 
 Діяльність інформаційно-бібліографічного відділу як важлива складова іміджу 

бібліотеки. 
(Бібліотека національного медичного університету) 

 Інституційний репозитарій як інструмент інформаційного забезпечення науково-
технічної бібліотеки. 

(Науково-технічна бібліотека  ІФНТУНГ) 
 
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. Використовувалися 
різноманітні засоби для формування і розширення професійного світогляду бібліотечних 
працівників. Це і традиційні, випробувані часом форми, і нові, сучасні, інтерактивні. Однією 
з найбільш розповсюджених традиційних форм підвищення компетентності, що дозволяє 
різнобічно і планомірно висвітлювати питання теорії і практики бібліотечної діяльності є  
семінари. Так, на засіданні секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності відбувся   
семінар «Використання електронного каталогу як джерела інформації для користувачів 
бібліотеки ІФНМУ»; на секції з  питань формування та збереження фондів –  семінар 
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«Управління бібліотечним фондом та фінансування бібліотеки університету в сучасних 
економічних умовах» та практикум  «Інвентаризація книжкового фонду: методика 
проведення»  (Наукова бібліотека ПНУ ім.Стефаника). В Науково-технічній бібліотеці 
ІФНТУНГ на секції з  питань інформаційних технологій відбувся майстер-клас «Досвід 
використання електронних колекцій наукової періодики відкритого доступу у науково-
технічній бібліотеці». 

 
     

6. ІННОВАЦІЇ У РОБОТІ БІБЛІОТЕКИ 
 

Модернізація бібліотеки на основі впровадження інноваційних технологій є підґрунтям 
для подальшого розвитку бібліотеки як соціального та інформаційного інституту 
суспільства. 

Протягом 2016 року в науково-технічній бібліотеці було запроваджено ряд інновацій. 
Головною з них є відкриття наукового архіву (Інституційний репозитарію) , який об’єднав в 
собі колекції наукових праць викладачів та науковців університету, і забезпечив до них 
вільний та безперешкодний онлайн доступ усім категоріям користувачів. Створення сайту 
«Скановані книги НТБ ІФНТУНГ» дало можливість розмістити в обмеженому доступі 
скановані книги в локальній мережі бібліотеки. 

 
 

 
Досить плідно протягом року співробітники науково-технічної бібліотеки працювали  – 

більшість планових показників виконані. Наступного року бібліотека буде продовжувати 
виконувати такі актуальні завдання:   

- розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг; 
- удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи 

на основі новітніх інформаційних технологій та комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних 
процесів; 

- розвиток та удосконалення інфраструктури бібліотеки, підвищення комфортності 
обслуговування всіх категорій користувачів; 

- якісне комплектування фондів виданнями державною мовою; 
- поєднання традиційних паперових та електронних документів; 
- розширення інформаційного потенціалу бібліотеки методом вдосконалення власних 

інформаційних ресурсів та розвитку Електронної бібліотеки. 
В найближчих планах науково-технічної бібліотеки – придбання комп’ютерної техніки 

для Електронного читального залу, створення Музею рідкісної книги та інтенсивне 
наповнення 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.  
 
 

       
          Директор 

      науково-технічної бібліотеки                                           Я.А.Пилип 
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