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

 
 
Для досягнення нової якості освіти, успішного її розвитку визначальним є рівень 

інформаційного бібліотечного обслуговування, максимальне забезпечення навчальної та 
наукової діяльності закладу вищої освіти навчально-методичною літературою, доступом до 
світових баз даних. Успішний інформаційний супровід навчального процесу покликана 
забезпечувати бібліотека – посередник між постійно зростаючим потоком інформації та її 
користувачами, яка у підсумку стає гарантом якості освіти. Модернізована бібліотека 
сучасного закладу вищої освіти – ключовий інформаційний ресурс, галузеве інформаційне 
середовище вишу, сьогодні змінює свої традиційні функції, трансформуючи увесь комплекс 
послуг для якомога повнішого задоволення потреб різних категорій користувачів. 

Отже, успішному навчально-виховному процесу та науково-дослідній діяльності вузу 
сприяє оптимально організована робота бібліотеки, яка зосереджена на формуванні та 
використанні інформаційних ресурсів; удосконаленні обслуговування користувачів різних 
категорій; запровадженні технологій автоматизованих і бібліотечно-інформаційних процесів; 
ефективному управлінні інформаційно-бібліотечним обслуговуванням; комплектуванні та 
організації фондів; бібліографічній діяльності; веденні баз даних тощо. 

 
 

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. 

 
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 01.01.2018 
Директор бібліотеки 1 
Заступник директора 2 
Завідувачі відділів 5 
Завідувачі секторів 4,3 
Головний бібліотекар 2 
Провідний бібліотекар 4,65 
Провідний методист 1 
Бібліотекар І категорії 10 
Бібліотекар ІІ категорії 5,05 
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Бібліотекар 4,5 
Головний бібліограф 1 
Бібліограф І категорії 2 
Бібліограф ІІ категорії 1 
Інженер І кат. 1 
Технік 2 
Реставратор 1 
Усього: 47,5 

 
 

3. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ 
 

Пріоритетними напрямками виробничої діяльності бібліотеки протягом 2017 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 ). 

 
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. 
 
Бібліотеки на сучасному етапі – це структурні підрозділи, в яких сконцентровані 

джерела наукової та навчальної інформації. Звичайно, на кошти, які виділяються державою, 
планово оновлювати бібліотечні фонди, тим самим задовольняючи потреби користувачів, 
дуже важко. В таких умовах підвищується ефективність надходження літератури з 
університетського видавництва. Та, як бачимо, у 2017 році кількість таких документів 
становила всього  1170 примірників (порівняно з 2163 примірниками за 2016 рік). 
Зменшилась кількість літератури, придбаної за кошти університету. Правда, вдалося 
використати 4656 грн., отримані за макулатуру, та 1881 грн., які повернула «Фірма 
«Періодика» за анульовані видання, і дещо оновити фонд читальних залів. Невтішна ситуація 
і з передплатою періодичних видань. Керівництвом вузу було запропоновано передплатити 
обласних та всеукраїнських видань на суму 50000. грн., хоча в минулому році на 
всеукраїнські видання перерахували 78605,60 грн., обласні – 1389,70 грн. Звичайно, при 
подорожчанні періодики бібліотека втратила значну кількість найменувань. 
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Дещо оптимістичніше виглядає ситуація з подарованими виданнями (всього - 680 
примірників). Книги дарують працівники університету, колишні студенти і сторонні люди; 
серед дарчих є і нові, і такі, що стають експонатами фонду рідкісних видань. 

 
№п/п Джерела комплектування Кількість 

примірників 
Сума (грн.) 

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

1170 
 

474 
696 

24369,81 
 

17413,89 
6955,92 

2 Видавничі і книготоргові організації 148 27411,50 
3 Заміна втрачених 1416 79167,00 
4 Дарчі (безкоштовно) 680 60048,26 
5 Книгообмін (безкоштовно) 44 4199,30 
6 Передплата періодичних видань 985 81066,18 
7 Інші 782 - 
 Всього 5 225 276262,05 

 
В зв’язку з переходом з ББК на УДК виникла необхідність в наповненні АПП новими 

рубриками (1787), а безпосередньо УДК - новими розділами. і, відповідно, у роздрукуванні 
роздільників і етикеток. Разом зі структурними підрозділами пересистематизовані розділи 26 
Географія, 60.5 Соціологія, 60.6 Статистика, 60.7 Демографія, 60.8 Соціальне управління, 
60.9 Соціальний захист, 65.26 Фінанси, 65.262 Кредит, 65.052.2 Банки, розпочато роботу з 
розділом 63 Історія. 

Планово надавались консультації з присвоєння шифрів УДК дипломним роботам та 
виданням працівників. 

В зв’язку з необхідністю розвантаження відділу книгозберігання, вивільненням площ 
інших структурних підрозділів відбувалось списання морально застарілої та фізично 
зношеної літератури за 55  актами. 

Систематично редагувались каталоги та розставлялись картки, наповнювалась 
картотека методичних вказівок. 

Відповідно до витягів редагувались дисципліни, закріплені за кафедрами, 
коригувались списки літератури. В листопаді проведено аналіз забезпечення навчально-
методичною літературою ОКР Магістр. Загалом по університету забезпеченість основною 
літературою становила 99,6% 

Фонд бібліотеки на 01.01.2018 становить 1 240 614 примірників. 
   

          Робота працівників відділу обслуговування користувачів була спрямована на 
ефективне інформаційне забезпечення наукового, навчального, виховного процесу та 
дослідної роботи університету.  
         Особлива увага була приділена залученню студентів до бібліотеки, їх реєстрації та 
запису до структурних підрозділів відділу обслуговування.  
         Активну допомогу бібліотека надавала студентам всіх форм навчання для виконання 
ними самостійних (індивідуальних) завдань. 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. Тематичні 
книжкові виставки  містили цінну інформацію з різних галузей знань. Інформацію про 
організацію таких виставок студенти могли отримати з сайту бібліотеки.  

   Цикл бесід «Бібліотечні ресурси для вас», проведених зі студентами різних 
спеціальностей,  дав змогу ознайомитися не тільки з новими надходженнями, а й 
безпосередньо з бібліотечним фондом   даної дисципліни в цілому. 
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Співробітниками абонементів були підготовлені комплекти підручників для 
першокурсників та видавались згідно із графіком видачі літератури. З цими студентами 
проводилися бесіди щодо користування бібліотекою та збереження фонду.  

Упродовж року проводилась робота з ліквідації читацької заборгованості, складалися 
списки студентів-боржників і передавались до Інститутів  та старостам груп. Видача 
підручників на наступний курс здійснювалась за умови повернення всіх книг в бібліотеку.  

 
 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. 
 
            Працюючи над дипломними проектами в бібліотеці, студенти-дипломники 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 («Організація охорони праці на підприємствах», 
«Зварювання конструкцій та відновлення деталей машин», «Екологія та екологічна безпека – 
одна з основних складових національної безпеки», «Людина, суб’єкт системи управління 
безпекою життєдіяльності», «Спорудження та ремонт газонафтопроводів», «Методи 
контролю якості та технічна діагностика нафтогазового обладнання», «Інноваційний 
розвиток: маркетинг і менеджмент», «Основи наукових досліджень у вищій школі», 
«Нафтогазова складова енергетичної безпеки України») та ін. Користувачі мали вільний 
доступ до представлених джерел інформації. 
 
         Протягом року проводилася відповідна робота з попередження та подолання читацької 
заборгованості: бесіди зі 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 відправлялися  листи-
нагадування з проханням повернути взяту літературу до бібліотеки, надсилалися списки 
читачів-боржників електронною поштою директорам всіх Інститутів. 
 
         Але незважаючи на всі проведені заходи станом на грудень 2017р.,  залишилось 214 
боржників, які не повернули 818 примірників  друкованих видань. 
 
         Сьогодні  бібліотека  вищого навчального закладу є невід’ємним структурним 
підрозділом вишу, тому основні стратегічні освітньо-виховні завдання, які належить 
вирішити університету трансформуються у завдання  його книгозбірні. Культурно-
просвітницька робота  бібліотеки проводиться в трьох напрямках: 
              • національно-патріотичне виховання; 
              • трудове та фізичне виховання; 
              • 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. 
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    В своїй роботі бібліотека використовувала різноманітні форми і методи інформування та 
популяризації літератури: 

- літературні, тематичні вечори; 
- бесіди , бібліографічні огляди; 
-  творчі зустрічі.; 
- зустрічі за круглим столом; 
- віртуальні подорожі; 
- усні журнали; 
- читацька конференція; 
- години патріотизму та ін. 

 
        Всього було проведено 51 захід, з них: 6 засідань у рамках клубу за інтересами 
«Діалог», 26 великих за формою проведення, 25 – малих. На заходах  були присутні …….. 
чоловік (студенти, викладачі, співробітники бібліотеки, фахівці у галузі медицини, історії, 
видатні особистості Прикарпаття та ін.). 
 
        Для більш повного розкриття тем та з метою залучення студентів до перегляду джерел, 
які містили інформацію з певної тематики, заходи супроводжувались представленням 
друкованих видань (……) та відповідним оформленням. 
       Інформація про проведення всіх культурно-просвітницьких заходів висвітлювалась на 
сайті бібліотеки. 
       Основний акцент щодо заходів з культурно-просвітницької роботи в минулому році був 
зроблений саме на національне-патріотичне виховання,  виконання Указів Президента 
України, Постанов Верховної Ради України, розпоряджень КМУ, листів МОН України та 
листів Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА. Тому, в 
план роботи вносились корективи щодо проведення відповідних додаткових заходів та 
організації книжкових виставок. Відповідно в бібліотеці було організовані книжково-
інформаційні  виставки та проводились відповідні заходи згідно цих вимог. Надаємо 
інформацію про організацію деяких з них: 

 
● вахта пам’яті «Пам’ять про загиблих на майдані» (до річниці трагічних подій на Майдані 
Незалежності); 
● зустріч за круглим столом «Відносини ЄС і України: між надіями і сподіваннями» (до Дня 
Європи); 
● вечір пам’яті «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» (до Дня Героїв); 
● вечір-зустріч «Гортаючи сторінки минулого» (до Дня визволення України від німецько-
фашистських загарбників); 
● вечір скорботи і пам’яті «Їм у віках судилось безсмертя» (до Дня Гідності і Свободи); 
● історичний хронограф «Злочин, якому немає прощення» (до 80 роковин Великого терору – 
масових політичних репресій 1937-1938 рр.); 
● календар історії «Вогонь державності в серцях українців» (до 99-ї річниці утворення 
ЗУНР); 
● вечір-вшанування  «Схилімо голови в скорботі» (до Дня пам’яті жертв голодомору та 
політичних репресій); 
● історико-просвітницька година «Вкрадена Вітчизна» (до 70- річчя депортації етнічних 
українців з території Польщі) та ін. 

 
У звітному році відбулося шість засідань клубу за інтересами «Діалог». До 

Всесвітнього дня поезії клуб зібрав поетичний зорепад прикарпатських літераторів 
«Літературне сузір’я краю». Відбулася зустріч із талановитими і цікавими поетами Лесею 
Шмигельською, Наталею Данилюк, Олександром Букатюком, Лесею Геник, Адель 
Станіславською, які поділилися своїми чарівними поезіями з присутніми. Також Н. 
Данилюк, яка в цьому році була прийнята в члени Національної спілки письменників 
України, презентувала нову поетичну збірку «Океан, що навиворіт». 



 7 

        З нагоди відзначення в Україні Дня Європи  відбулася зустріч за круглим столом 
«Відносини ЄС і України: між надіями і сподіваннями», гостем якого був кандидат 
історичних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин Прикарпатського національного 
університету ім. Василя Стефаника Гурак Ігор Федорович. Особливий інтерес викликали 
актуальні теми перспектив України в Європейському союзі, безвізового режиму, участі в 
НАТО тощо. Цікаве спілкування залишило незабутні враження в студентів Інституту 
нафтогазової інженерії, які проявили себе активними учасниками діалогу. 

 До Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиками та з метою 
популяризації здорового способу життя серед студентської молоді було організовано зустріч 
з лікарем-наркологом Івано-Франківського обласного наркологічного диспансеру Собком 
Олегом Вадимовичем. Профілактична година-застереження мала назву «Шкідливі звички: 
міраж і дійсність» та відбулася в рамках клубу «Діалог» з студентами Інституту 
архітектури, будівництва та туризму. Розповідь фахівця такого закладу для професійного 
розкриття даної проблеми була цікавою та насиченою різноманітними фактами з історії 
боротьби з наркоманією. Студентська молодь ще раз переконалася, що наркоманія – це 
соціальна проблема, що стосується України в цілому, що вирішити її означає позбутися 
майже половини проблем, які постають перед державою та суспільством.  

 
Головним учасником круглого столу «Гортаючи сторінки минулого…» (до Дня 

визволення України від німецько-фашистських загарбників) був завідувач філіалу 
Національного військово-історичного музею України «Герої Дніпра», історик Ярема 
Богданович Кваснюк.  Героїчне  форсування Дніпра українцями, звільнення Станіслава, 
Коломиї, Делятина від німецько-фашистських загарбників, розповідь про пам’ятники героям 
Другої Світової війни, які є у нашому місті, найбільші бої в Івано-Франківській області та 
трагічні моменти для Станіславова – всі ці хвилюючі теми допомогли присутнім  полинути 
пам’яттю у минуле і згадати про звитяжне минуле нашої Батьківщини. 

 
До визначної дати – 55-річчя перейменування нашого міста відбулася відео-

краєзнавча прогулянка «Від Станіславова до Івано-Франківська» із студентами 
університету. Гідами цієї екскурсії стали Тарас Зень – журналіст, громадський діяч та 
Мар’яна Заклінська – менеджер проекту та мистецької агенції «Мантикора», які 
презентували кінострічку «Моє місто. 100 років на екрані» – документальну кінохроніку 
Станиславова, Станіслава та Івано-Франківська 1917-2017 років. Сценарій написав відомий 
краєзнавець Іван Бондарєв. Ідеолог проекту – Віктор Вінтоняк. Супровідний текст озвучив 
письменник Тарас Прохасько. Доповненням до відео-краєзнавчої прогулянки стала 
художньо-історична виставка «Моє місто давнє і сучасне». 

«СНІД: знати, щоб жити»  – таку назву мала зустріч до Всесвітнього дня боротьби з 
СНІДом, яка була проведена у  студентському гуртожитку № 3 із студентами Енергетичного 
інституту та Інституту інформаційних технологій. Лікар-нарколог Михайло Федорович 
Прокопів цікаво та доступно розповів історію походження СНІДу, навів статистичні дані 
Центру громадського здоров’я МОЗ України, акцентував увагу на симптомах та шляхах 
зараження, масштабах поширення цієї інфекції.  А також розповів про жахливі наслідки цієї 
згубної хвороби, надав рекомендації як жити у злагоді з природою. До заходу була 
організована виставка яскравих ілюстрацій «СНІД – це небезпека, яка стосується 
кожного». 

 
У вихованні студентів велику роль відіграють тематичні і постійно діючі виставки. 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. 
 
            Тематичні виставки: 
- Бій під Крутами  – символ українського героїзму (до Дня пам’яті героїв Крут); 
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- Небесна Сотня: на сторожі гідності (до вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні);   
- Тарас Шевченко – невмируща слава українського народу; 
- Революція Гідності: ціна свободи (до вшанування подвигу учасників Революції Гідності); 
- Реабілітовані історією (75-річчя створення УПА); 
- Чорнобиль – біль наш довічний; 
- Лицар української державності (110 років з дня народження О. Ольжича); 
- Уроки і наслідки революції  1917 – 1921 р.р. (до 100-річчя подій Української революції); 
- Геноцид забуттю не підлягає (до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій); 
- Невмируща пам’ять скорботи    (до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій);                                      
- Чорні сторінки в історії України: 1937 – 1938 р.р. (до 80 роковин Великого терору); 
- Нема на світі України, немає другого Дніпра… (до Дня народження Т.Шевченка); 
- Незалежність – вікова мрія українського народу (до Дня незалежності України) та ін. 
 

Постійно діючі виставки: 
- Україна – земля героїчного народу; 
- Мій рідний край, оспіваний вітрами; 
- Краса і багатство української мови; 
- Духовні обереги українського народу; 
- Під Франковою зорею та ін. 

 
Слід відмітити, що в бібліотеці було організовано 10 позапланових виставок. Подаємо 

назви деяких з них: 
«Чорні сторінки історії України:1937-1938 рр.» (до 80 роковин Великого терору – 

масових політичних репресій);  
«Шануємо живих, пам’ятаємо про полеглих» (до Дня визволення України від 

німецько-фашистських загарбників);  
«Уроки операції «Вісла» (до 70-річчня виселення етнічних українців з території 

Польщі);  
«Україна – НАТО: реалії, проблеми, перспективи» (до 20 річниці підписання Хартії 

про особливе партнерство між Україною та організацією Північно-Атлантичного договору); 
«Хай буде мир від нині і довіку» (до Міжнародного дня миру);  

«Країна вранішнього сонця» (до Року Японії в Україні);  
             «І кожна мова неповторна» (до Дня Європейських мов).  

До 50-річчя університету організована книжково-ілюстративна виставка «Безмежний 
світ художнього слова» (абонемент художньої літератури). Крім того, у читальному залі 
соціально-економічної літератури для студентів-першокурсників була організована 
книжково-інформаційна виставка «На допомогу першокурснику» з проведенням огляду 
представлених друкованих видань. 

А також в цьому році, на абонементі художньої літератури організовано 36 
переглядів, з представленням 245 друкованих видань згідно тематики щоквартального 
«Календаря знаменних і пам’ятних дат». 

 
Актуальними питаннями звітного 2017 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. 

 Довідково-бібліографічне обслуговування та  бібліографічне  інформування 
професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів університету було 
спрямоване на успішне вирішення головного завдання бібліотеки – інформаційного 
забезпечення навчально-виховного процесу та наукових досліджень в університеті. 

Інформаційно-бібліографічний відділ продовжував працювати над упорядкуванням, 
штрихкодуванням та ретроконверсією фонду документів. Електронний каталог поповнили 
1776 назвами книг, брошур та інформаційних видань та відредагували 2197 записів. 
Виявлено 950 прим. зношених  книг, брошур і періодичних видань та підготовлено 6 актів на 
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їх списання. Поновлено 72 поличні роздільники в активній частині фонду та упорядковано 
15 полиць документів пасивної частини. 

 Працюючи над удосконаленням власних електронних ресурсів, особливу увагу 
приділено редагуванню бази даних статей періодики, зокрема відредаговано 15140 записів за 
2010-2011 роки. Поповнювались електронні картотеки “Видання працівників університету”,  
“Історія ІФНТУНГу”, “Нафтогазове обладнання”  та аналітичних описів статей періодики та 
складових частин документів.  

  Відділом здійснювалося поточне та планове редагування системи традиційних 
бібліографічних картотек. Головна довідкова картотека поповнилась новими актуальними 
рубриками  “До 100-річчя Української революції”,  “До Дня пам’яті жертв Голодомору”, “До 
110-річчя від дня народження Ірини Вільде” та іншими. Відредаговано розділи головної 
довідкової картотеки згідно таблиць УДК “378. Вища освіта”, “159.9; 2 Психологія; 
Релігія”,“34. Держава і право”, “622.276:661.185.1 Розробка нафтових родовищ”, 
“Контрольно-вимірювальні прилади (А-П)” та 2 розділи  краєзнавчої картотеки. Всього 
відредаговано 10562 картки  та надруковано 426 роздільників.В звітному році працівниками 
відділу обслужено 1405 користувачів. Зросла інтенсивність тематичних запитів в довідково-
бібліографічному обслуговуванні користувачів в режимі “запитання-відповідь” в 
автоматизованому режимі (2280, 2918, 3400   відповідно 2015, 2016, 2017 рр.). Заслуговують 
на увагу, зокрема,  такі довідки:  
«Умови формування рівноваги на ринку капіталу»  
«Біоетичні компоненти екосистем» 
«Антропогенні проблеми довкілля в Україні» 
«Використання регресії для прогнозу теплового режиму свердловин» 
«Сонячні колектори» 
«Підвищення нафтовіддачі за допомогою азоту» 
«Попередження солевідкладення за допомогою омагнічених пристроїв» 
«Синтаксичні особливості ділових паперів» та інші. 
 Бібліографічне інформування абонентів (ректорат, всі кафедри університету, 
адміністрація та відділ обслуговування НТБ) здійснювалося в режимі ДЗК (диференційоване 
забезпечення керівництва) з тематики вищої школи. Інфобюлетень «Вища освіта» інформує  
щомісяця через сайт НТБ, електронну пошту та в паперовому вигляді. 
 Для 70 абонентів готується також інформаційний бюлетень «Нові надходження» 
(щомісяця на сайті, електронною поштою та щокварталу на паперовому носії). 
 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 постійнодіюча інформаційна виставка «Нові книги», на якій 
було представлено  480  книг. В залежності від поступлення нових книг проводились для 
науковців та професорсько-викладацького складу Дні інформації, на яких було виставлено 
для ознайомлення  482 книги.  

Проведено місячник студентів-магістрів та День магістрів спеціальності ЕП, День 
аспірантів. При масовому бібліографічному інформуванні використовували бюлетені нових 
надходжень, виставки нових надходжень, Дні інформації тощо. 

Для працівників бібліотеки проводились огляди нових надходжень та День 
бібліографії, на якому ознайомлено з ресурсами довідково-енциклопедичного характеру. 
 За доброю традицією проведено спільні засідання представників бібліотеки та кафедр 
університету в рамках Дня кафедри. На них обговорювались проблеми комплектування, 
використання навчальної літератури на паперових та електронних носіях, інформаційні 
можливості НТБ, наповнення інституційного репозитарію,   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-вимірювальної техніки, 
 - природокористування та організації виробництва, 



 10 

 - загальної та прикладної фізики, 
 - спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ.  
 З метою формування інформаційної культури студентів інформаційно-
бібліографічним відділом проводилась Декада першокурсників. 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. За звітний період 25 груп відвідали науково-технічну бібліотеку, ознайомились з 
її структурою, книжковим фондом, інформаційними можливостями. 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). 

Підготовлено 9 тематичних відкритих переглядів книжково-інформаційних видань, 
зокрема до наукових конференцій університету та в рамках святкування 50-річчя 
ІФНТУНГу, до Дня писемності та української мови. 

 
В 2017 році одним з основних напрямків наукової роботи інформаційно-

бібліографічного відділу було створення біобібліографічних та науково-допоміжних видань 
Серія “Університет і наука в постатях”, започаткована в 2013 році, поповнилася 

покажчиками “Данилюк Микола Олексійович”, “Грудз Володимир Ярославович”,  
“Бойко Василь Степанович” (604 позиції). 
 Прагнучи удосконалити групове бібліографічне інформування, творчо підходити до 
проведення  заходів, впродовж року до Днів кафедри були укладені та презентовані 
відповідні бібліографічні матеріали. Враховуючи тематику кафедри, для науковців та 
викладачів підготовлені 3 каталоги книжково-інформаційних виставок. 
 Для науковців, аспірантів та студентів вишів нафтогазового профілю підготовлені 2 
випуски дайджесту «Нафтогазові технології» на основі матеріалів науково-практичних 
видань за останній рік. 

З метою формування у студентів та науковців уявлення про бібліографічний апарат як 
важливий елемент наукової праці та навчання їх оформляти бібліографічні списки згідно 
чинних стандартів, розроблені методичні рекомендації «Складання списків використаної 
літератури до курсових, дипломних та інших наукових робіт».  Готуючись до 50-річного 
ювілею університету, підготовлено третю частину бібліографічного покажчика, що 
розкриває сучасну історію ІФНТУНГ зі сторінок періодичних видань «Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу : віхи історії на сторінках друкованих 
та інтернет-видань (2015-2017)». 

На допомогу навчально-виховному процесу для викладачів та студентів підготовлені 
бібліографічні покажчики на актуальні для нашого суспільства теми  «Природно-
заповідний фонд України» та «Голодомор 1932-1933 років – геноцид проти українського 
народу» (495 позицій).  
 Вшановуючи пам'ять нашого краянина, архітектора XIX століття Романа Грицая та 
прагнучи донести до користувачів творчу  спадщину славних імен Прикарпаття, відділом 
започатковано серію краєзнавчих бібліографічних видань “Відомі-невідомі земляки” і 
підготовлено біобібліографічну довідку «Роман Грицай – архітектор з Прикарпаття». 
  Підготовлено сьомий випуск «Календаря ювілейних та пам’ятних дат ІФНТУНГу 
на 2018 рік», в якому подаються ювілейні дати науковців університету, а також визначні 
дати, що стосуються підрозділів і кафедр ВНЗ. 
 Укладено перелік періодичних та інформаційних видань, передплачених НТБ 
ІФНТУНГ на 2018 рік. 
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   Формування електронних ресурсів, популяризація  ідей  відкритого  доступу,  
побудова  загальнодоступних  архівів  наукової інформації,  підвищення  наукового  
рейтингу  університету  були одними з найважливіших   завдань бібліотеки у звітному році.  

    Доступ до наукової інформації в бібліотеці є важливою умовою для успішних 
досліджень та стимулювання інновацій, спрямований на поліпшення і сприяння 
розповсюдженню знань, а також підвищення ефективності наукових досліджень і відкриттів 
науковцями університету.   

У 2017р. відділ інформаційних технологій приділив значну увагу роботі з 
міжнародними науково-метричними ресурсами, зокрема було розроблено та розміщено на 
сайті інструкцію по реєстрації науковців університету в науково-метричних системах Google 
Scholar, Orcid, Researchid. Підготовлено узагальнену інформацію про кількість публікацій, 
цитованність та індекс Гірша (h-index) науковців ІФНТУНГ в наукометричній базі Scopus по 
кафедрах та інститутах. Університет отримав безкоштовний доступ до науково-метричних 
баз Scopus та Web of science. 

За рік прийнято та приєднано до БД  726 нових електронних копій документів, зданих 
викладачами університету в науково-технічну бібліотеку. Проведено їх реєстрацію та 
розміщено у вільний доступ для скачування. 

Основою для подальшого розвитку інформаційних технологій є сучасний 
електронний каталог. Відкритий і доступний у віртуальному просторі ресурс, дозволяє 
читачам працювати з інформаційним контентом цілодобово. Електронний каталог бібліотеки 
сьогодні налічує  398 473 бібліографічні записи. 
         Оновлено відеоінструкцію  з пошуку по електронному каталогу та розміщено на сайті 
бібліотеки.  

Відскановано 118 назв документів (обсягом 44000 сторінки) згідно складеного списку 
та приєднано до БД. Кількість сканованих електронних копій на 29.12.2017р. становить 2468 
назв. 

Продовжувалась робота по оцифрованню бібліотечного фонду, опрацьовано 230 
статтей журналів, 20 дисертацій та 20 авторефератів. Відскановано 97 методичок (обсягом 
13400 сторінок), згідно списку на сканування. Оцифровано 260 книг для віртуальних 
виставок і презентацій.  

Протягом року було внесено зміни в місця збереження 1140 примірників документів 
БД, згідно інформації, наданої працівниками підрозділів бібліотеки та передано отриману 
інформацію у відділ комплектування та обробки літератури. 

Зареєстровано в БД 1597 нових користувачів, та присвоєно їм пін-коди, також 
роздруковані штрих-коди на паперові читацькі квитки. Кількість копій завантажених з сайту 
електронного каталогу – 13466 (за аналогічний період 2016 року – 9544). Згідно переліку 
платних послуг, а саме: друк з електронних носіїв, обслужено 375 користувачів. Здано в касу 
університету 3516 грн. (за аналогічний період 2016 – 5633 грн.). Здійснювалося 
ксерокопіювання друкованих видань. Здано в касу університету 7128 грн. (за аналогічний 
період 2016 – 5150 грн.) 

Надавались консультації співробітникам бібліотеки, працівникам кафедр університету 
та користувачам електронного читального залу. 

Проводилась робота по наповненню web-сайту бібліотеки, за рік на сайт додано 117 
нових матеріалів.  Продовжувалась робота по наповненню сайтів «Читальня онлайн» та 
«Скановані книги». За звітний період 1120 праць викладачів університету перетворено у 
флеш-формат та додано на сайти. За звітний період сайт «Читальня онлайн» відвідали 36452 
користувачі, які переглянули сайт 120132 разів (за аналогічний період 2016 року 25011 нових 
користувачів і 87 369  переглядів). 

Кількість звернень на сайт науково-технічної бібліотеки за звітний період становить 
39 877 користувачів, які переглянули сайт 74 507 разів. (за аналогічний період 2016 року - 
44 283 нових користувачів і 80 696 переглядів). 

Одним із важливих шляхів розповсюдження результатів досліджень викладачів, 
наукових працівників університетів є Інституційний репозитарій. Його створення значно 
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покращило пошук інформації та надало науковцям можливість для поширення своїх 
наукових праць у відкритому доступі. 

Продовжувалося наповнення електронного наукового архіву elar.nung.edu.ua. новими 
матеріалами. Зокрема за звітний період внесено 1500 назв. Кількість матеріалів наукового 
архіву на 29.12.2017р. становить 5050 назв.  
   
            Основні завдання відділу книгозберігання –  забезпечення збереження фонду, 
вивчення його якісного складу, оперативне і повне обслуговування користувачів. 
            Однією з важливих ділянок роботи відділу книгозберігання було щоденне виконання 
замовлень користувачів та видача літератури для потреб структурних підрозділів. З метою 
забезпечення збереження фонду постійна увага приділялась дотриманню технології видачі 
та прийому літератури, контролю за виконанням правил користування бібліотекою та 
бібліотечним фондом. Працівниками відділу постійно проводився  аналіз відмовлень. 

 Постійно проводилася робота з перевірки фонду на предмет правильності 
розстановки творів друку, забезпечувався належний порядок в розстановці та розміщенні 
фонду. Проводилась робота по підтримці належного санітарного стану книжкового фонду 
відділу. Поновлено 57 поличних роздільників. 

 З  метою контролю за зберіганням книжкового фонду,  здійснювалась робота з 
топографічним каталогом всіх структурних підрозділів.  
             Проведено роботу з вивчення використання фондів і списання зношеної літератури.  
            Протягом року проводилась робота по звірці топографічного каталогу резервного 
фонду з електронною базою даних  (95761 прим.). 
           Проводилася робота по систематизації та збереженню фондів. На виконання 
постанови Кабінету Міністрів України «Про припинення використання Бібліотечно-
бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації» 
(22.03.2017р.) та наказу Міністерства освіти і науки України «Про впровадження 
Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек» (26.06.2017р.), 
особливо велика увага приділялася питанням застосування УДК для систематизації 
документів та організації фондів, методиці переведення існуючих фондів з системи ББК на 
УДК.  

В нашій бібліотеці перехід на УДК торкнеться лише розділів суспільно-політичної, 
економічної, гуманітарної та художньої літератури, тому що література з технічних та 
природничих наук (яка займає пріоритетне місце у бібліотечному фонді) завжди 
систематизувалася за міжнародною класифікацією УДК.  

На допомогу процесу переходу на УДК в жовтні 2017р. на засіданні науково-
методичної ради НТБ було затверджено «Інструкцію про пересистематизацію з ББК на УДК 
бібліотечного фонду науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ». 
            В 2017 році здійснювалася пересистематизація окремих розділів відповідно до нового 
видання таблиць УДК. Проведена об’ємна робота по перешифруванню відповідних розділів 
фонду (ББК→УДК) у всіх структурних підрозділах бібліотеки (сумарна кількість 
перешифрованих видань становить 54744 прим.), зроблено відповідні зміни шифрів у 
книжковому фонді та в топографічному каталозі, а також переміщення фонду на основі 
проведених змін.  
             У всіх підрозділах відділу відділу обслуговування періодично проводили перевірку  
фондів на правильність  розстановки, заміну книжкових роздільників (92), поновлювали 
шифри та книжкові паспорти відповідних друкованих видань. 
          Здійснювався контроль за фізичним станом фонду,  відремонтовано 157 прим. 
пошкоджених та зношених видань. 

У звітному році завершено планову перевірку бібілотечного фонду абонементу   
навчальної літератури.   
           

Видавнича діяльність бібліотеки 2017р. полягала в підготовці інформаційних та 
бібліографічних видань різноманітної тематики. Видано наступні видання. 
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/ [уклад. Н. М. Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко] ; Наук.-техн. б-ка. – Івано-Франківськ : НТБ 
ІФНТУНГ, 2017 . – 76 с. – (Серія “Університет і наука в постатях” ; вип. 7). 
             5. Економіка природокористування та організація виробництва : каталог кн.-інформ. 
вист. : (до Дня кафедри) / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко] ; Наук.-техн. б-ка. – 
Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017 . – 53 с. 
             6. Загальна та прикладна фізика : каталог кн.-інформ. вист. : (до Дня кафедри) / 
[уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко] ; Наук.-техн. б-ка. – Івано-Франківськ : НТБ 
ІФНТУНГ, 2017 . – 61 с. 

  7. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу : віхи історії 
на сторінках друкованих та інтернет-видань (2015-2017) : бібліогр. покаж. Ч. 3 / [уклад. Н. М. 
Ковалів ; ред. Л. А. Жолобко] ; Наук.-техн. б-ка. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 
225 c. 

 8. Інформаційно-вимірювальна техніка : (на допомогу навч. процесу та наук. 
дослідженням) : бібліогр. рек. список / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко] ; Наук.-
техн. б-ка . – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017 . – 32 с. 

9. Календар ювілейних та пам’ятних дат Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу на 2018 рік / [уклад. О. П. Розумна ; ред. Л. А. 
Жолобко]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017 . – 100 с. 

10. Моделювання поведінки користувачів електронної бібліотеки: на прикладі сайту 
НТБ ІФНТУНГ / підгот. Ю.В. Кобітович. – Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 14 с. 

 11. Нафтогазові технології : дайджест / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко] ; 
Наук.-техн. б-ка. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. - Вип. 6. – 59 с. 

  12. Нафтогазові технології : дайджест / [уклад. Л. М. Локотош ; ред. Л. А. Жолобко] ; 
Наук.-техн. б-ка. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. -  Вип. 7. – 52 с. 
 13. Природно-заповідний фонд України : бібліогр. покажч. / [уклад. О. В. 
Книгиницька ; ред. Л. А. Жолобко] ; Наук.-техн. б-ка. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 
2017 . – 55 с. 
            14. Роман Грицай – архітектор з Прикарпаття : біобібліогр. довідка / [уклала Л. 
Жолобко] . – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017 – 10с.  

 15. Складання списків використаної літератури до курсових, дипломних та інших 
наукових робіт : метод. рек. / [уклад.: Я. А. Пилип, Л. А. Жолобко] ; Наук.-техн. б-ка. – Вид. 
2-ге, перероб., допов. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017 . – 27 с. 
             16. Соціологічні дослідження в НТБ : огляд.-аналіт. зб. / уклад. : Я.А. Пилип, Л.В. 
Цок ; Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2017. – 55 с. – іл. 

 
В університетській газеті «Студент Прикарпаття» було надруковано статті 

бібліотечних працівників про діяльність бібліотеки, різні події, огляди літератури: 
Розумна О. «Не забудьте пом’янути…»  : [Публікації до теми «Вшанування Т. 

Шевченка на Прикарпатті»] / Ольга Розумна // Студент Прикарпаття. – 2017. – Березень. – № 
2. – С. 2. 

Розумна О. Основний закон держави : [Література до Дня Конституції України] / 
Ольга Розумна // Студент Прикарпаття. – 2017. – Червень. – № 5. – С. 1. 
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Селезінка С. Бібліотека – студент: реалії співпраці: [про старі проблеми читацької 
заборгованості] / Софія Селезінка // Студент Прикарпаття. – 2017. – Лютий. – № 1. – С. 2. 

 
 Науково-технічна бібліотека брала активну участь в різноманітних заходах, які були 

важливими у низці подій з відзначення 50-річчя від дня заснування університету. Це 
Міжнародна науково-практична  конференція «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні 
проблеми та інновації»; VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Нафтогазова 
енергетика-2017»;  спільне засідання Асоціації ректорів вищих технічних навчальних 
закладів України та членів Президії спілки ректорів вищих навчальних закладів за участю 
Міністра освіти і науки України Л. М. Гриневич; урочисте засідання Вченої ради з нагоди 
відзначення ювілею університету. До цих заходів науково-технічною бібліотекою було 
організовано книжково-інформаційні виставки «Праці викладачів та науковців ІФНТУНГ», 
на яких було представлено величезний доробок вчених університету-ювіляра (монографії, 
збірники наукових праць, навчальні посібники, підручники). Ці виставки – підсумок 
багаторічної праці, данина шани і поваги науковцям, які, навчаючи студентів, пробуджують 
в молодих умах завзяття та наполегливість в оволодінні фаховими знаннями. 

До VI Міжнародної науково-практичної конференцїя «Теорія і практика 
стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем» 
Науково-технічною бібліотекою було організовано інформаційно-книжкову виставку 
«Наукові здобутки Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі». 

 
28 жовтня 2017 року в Івано-Франківську відбулася Міжнародна наукова конференція 

«Шумер і Україна», яку організували Івано-Франківський осередок Наукового товариства 
ім. Шевченка та Науково-просвітницьке товариство «Просвіта-Світовид». Конференція 
присвячена пам’яті видатного вченого-сходознавця, почесного професора Прикарпатського 
національного університету ім. В. Стефаника  Анатолія Кифішина. 
Науково-технічною бібліотекою ІФНТУНГ було організовано книжково-інформаційну 
виставку «Праці науковців університету – членів Наукового товариства ім. Шевченка», де 
було представлено і наукові видання, і навчально-методичні, і статті з періодичних видань, 
зокрема голови Івано-Франківського осередку Наукового товариства імені Тараса Шевченка, 
завідувача кафедри вищої математики національного технічного університету нафти і газу, 
професора Василя Мойсишина. 

 
В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за 

ініціативи Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА та 
організації Центру культури і дозвілля студентів ІФНТУНГ та кафедри філології та 
перекладу ІГПДУ відбувся поетичний флешмоб у рамках Міжнародного мистецького 
фестивалю країн Карпатського регіону «Карпатський простір». Це перший Міжнародний 
проект такого високого рівня, який має на меті об’єднати країни Карпатського регіону через 
культуру і мистецтво та стати майданчиком для щорічних зустрічей з виконавцями, 
публікою, майстрами, митцями, дипломатами, політиками цих країн. Під час флешмобу до 
уваги присутніх працівники науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ експонували тематичну 
виставку, представлену літературною спадщиною Івана Франка та літературою про нього. 
 

В рамках святкування 50-річчя університету працівниками науково-технічної 
бібліотеки 21 вересня у фойє головного корпусу було організовано художньо-мистецьку 
виставку «Безмежний світ художнього слова», на якій було представлено прозові та поетичні 
твори світочів української літератури і сучасних письменників. А також викладачі, студенти 
та гості університету мали змогу ознайомитись із творами англійською, німецькою, 
французькою та польською мовами, які експонувались на виставці. 

Традиційна книжково-інформаційна виставка «Праці викладачів та науковців 
університету» була представлена до засідання урочистого засідання Вченої ради, яке 
відбулося 22 вересня в конференц-залі науково-технічної бібліотеки. Та особливу 
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зацікавленість гостей викликала книжкова виставка «Найстаріші видання науково-технічної 
бібліотеки», де було представлено літературу з фонду рідкісних та цінних видань. На 
виставці експонувалися: прижиттєві друковані видання українських науковців ХІХ ст. – 
початку ХХ ст.; література, яка висвітлює діяльність Карпатської геологічної станції в 
Бориславі (1912-1933); видання польської Академії знань та Ягеллонського університету; 
література з історії нафтової промисловості Азербайджану. 

 
В рамках робочого візиту на Прикарпаття Генеральний прокурор України Юрій 

Луценко 10 жовтня 2017 року відвідав Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу, зокрема й науково-технічну бібліотеку. Високого гостя зацікавили 
книжкові виставки, де були представлені раритетні видання та останні видання науковців 
університету. 
 

День української писемності та мови – державне свято, яке щороку відзначається в 
Україні 9 листопада. З нагоди святкування цієї знаменної дати колектив Науково-технічної 
бібліотеки взяв участь у презентації сучасної української книжкової продукції «Сторінками 
української книги», яка відбувалася в рамках відзначення в області Дня української 
писемності і мови у приміщенні фортечної галереї «Бастіон». 
 

Традиційно щороку на Українському радіо транслюється Всеукраїнський 
радіодиктант Національної єдності. Цього року він відбувся під гаслом «Нас багато. Ми 
різні. Але нас об’єднує спільна мета». До його написання долучилися студенти 1 та 2 курсів 
Інституту гуманітарної підготовки та державного управління, викладачі кафедри філології та 
перекладу, працівники Науково-технічної бібліотеки та ін. Диктант під назвою «Наші пісні» 
прозвучав у читальному залі соціально-економічної літератури. 
 

В 2017 році працівники науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ також долучилися до 
акції єднання «Україна моя вишивана», метою якої є об'єднання різних спільнот України 
для духовного процвітання. Вишивана карта України, за задумом ініціаторів акції, має 
об’єднати українців з різних регіонів нашої держави. Карта подорожуватиме країною, де 
кожен бажаючий зможе долучитися до доброї справи і залишити на полотні свій вишитий 
хрестик.  
 

В травні в приміщенні НТБ зроблено реконструкцію гардеробу І поверху під 
інноваційно-виставковий комплекс. Зроблено ремонт, поставлено нові стенди для 
експозиційних презентацій кожного інституту. 

 
4. НАУКОВА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ 

 
Пріоритетними напрямками наукової роботи бібліотеки в 2017 році було 

удосконалення технологічних процесів бібліотечно-бібліографічного та науково-
інформаційного обслуговування користувачів, створення раціональної технології та 
підвищення якості роботи на основі проведення прикладних досліджень для забезпечення 
освітнього процесу та ефективності науково-дослідної роботи в університеті.  

Головну увагу було зосереджено на дослідженні виробничих бібліотечних процесів, а 
саме: формування та раціональна організація інформаційних ресурсів; удосконалення 
технології обслуговування користувачів; видання науково-допоміжних та біобібліографічних 
покажчиків; інформаційна підтримка наукових досліджень вчених університету, аналітична 
обробка інформації; формування наукового фонду бібліотеки та надання доступу до 
віддалених БД, що забезпечують науково-дослідницькі завдання творчого колективу 
університету та бібліотеки. 

Здійснювалося вивчення та впровадження в практику роботи передового бібліотечного 
досвіду та результатів науково-дослідної роботи.  
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Оптимізувати діяльність бібліотеки, максимально наблизивши її до сучасних умов, 
можливо тільки за умови аналізу стану роботи бібліотечного закладу. Саме на це і були 
спрямовані соціологічні бібліотекознавчі дослідження бібліотеки за останні роки, результати 
яких було упорядковано в оглядово-аналітичному збірнику «Соціологічні дослідження в 
НТБ», який вміщає матеріали узагальнення практики роботи бібліотеки із соціологічних 
досліджень. Результати досліджень викладено в стислому вигляді та згруповано за окремими 
розділами (видами досліджень). 

 
 Одним із найголовніших завдань книгозбірні є питання книгозабезпеченості 

навчальних дисциплін. Робота в цьому напрямку вважається досить важливою як для 
викладачів університету, так і для працівників бібліотеки. Щорічно відділом комплектування 
та обробки літератури проводиться моніторинг книгозабезпеченості дисциплін за поточний 
навчальний рік. Облік бібліотечного фонду за навчальними дисциплінами дає можливість 
бібліотеці аналізувати політику комплектування, а для університету дані цієї статистики 
мають одне із вирішальних завдань під час акредитації кафедр, спеціальностей. Цей процес 
не є одноразово виконаною роботою, а потребує постійного вдосконалення та оновлення, 
адже в університеті щорічно вводяться нові спеціальності, нові дисципліни, відбувається 
реорганізація структури університету, що потребує постійного редагування БД 
«Книгозабезпеченість навчального процесу», активної співпраці бібліотеки з кафедрами 
університету, що підтверджено результатами досліджень. Це основні тези проведеного 
наукового дослідження «Порівняльний аналіз забезпечення навчально-методичною 
літературою дисциплін університету (2012-2016рр.)». 

 
Проведено І етап  наукової роботи на тему «XXІ століття: університет → студент…, 

чи університет → студент → бібліотека ?», а саме: підготовлено питання анкети та 
розпочато проведення соціологічного дослідження серед студентів всіх інститутів 
університету.     

 
Тематика досліджень узгоджується із пріоритетними напрямами наукової роботи 

бібліотеки, визначеними перспективним планом та актуальними завданнями бібліотечної 
політики України, серед яких – документальна пам’ять України, науково-бібліографічне 
опрацювання та розкриття фондів, бібліографічне формування історичних колекцій та 
зібрань бібліотеки. Першим етапом на шляху дослідження та збереження унікальних 
книжкових пам’яток і колекцій, які є в університетській книгозбірні, стало дослідження на 
тему «Вивчення тематичних колекцій фонду рідкісних та цінних видань науково-
технічної бібліотеки: історико-книгознавчий аспект». У процесі вивчення і опрацювання 
документів рідкісного фонду була виділена колекція українських видань. Проводилася 
робота по створенню колекції видань 1804 – 1900 років та  колекції «Карпатська геологічна 
станція». Знайдено та опрацьовано матеріал до 34 видань.   З метою створення картотеки 
книжкових знаків фонду рідкісних та цінних видань здійснено бібліографічний опис  1500 
прим.  

 
Складовою наукової діяльності бібліотеки вишу є бібліографування наукового та 

педагогічного доробку професорсько-викладацького складу університету. Основу становлять 
біобібліографічні покажчики серії «Університет і наука в постатях». За минулий рік серія 
поповнилася трьома виданнями  біобібліографічних покажчиків: «Данилюк Микола 
Олексійович» (вип.7), «Бойко Василь Степанович» (вип.8); «Грудз Володимир 
Ярославович» (вип.9). 

З метою формування у студентів та науковців уявлення про бібліографічний апарат як 
важливий елемент наукової праці та навчання їх оформляти бібліографічні списки згідно 
чинних стандартів, розроблені методичні рекомендації «Складання списків використаної 
літератури до курсових, дипломних та інших наукових робіт». 

Підготовлено третю частину бібліографічного покажчика, що розкриває сучасну 
історію ІФНТУНГ зі сторінок періодичних видань «Івано-Франківський національний 
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технічний університет нафти і газу : віхи історії на сторінках друкованих та інтернет-
видань (2015-2017)». 

Таким чином, прикладні дослідження, що проводяться у бібліотеці, безпосередньо 
пов’язані з удосконаленням процесів практичної діяльності бібліотеки, розширенням спектру 
послуг та інформаційних продуктів, що створюються у ній. І надалі за допомогою 
соціологічних досліджень удосконалюватимуться окремі напрями роботи книгозбірні.  

Участь у наукових дослідженнях працівників бібліотеки створює передумови до 
постійного оновлення і вдосконалення їх знань, професійного зростання, надає імпульс для 
формування наукового світогляду, розкриття творчого мислення, індивідуальних здібностей. 

 
Директор науково-технічної бібліотеки Я.А. Пилип брала участь у Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Університетська бібліотека як простір соціокультурної 
комунікації» (Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка, 
18-19 травня 2017р.) та ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Бібліотеки вищих 
навчальних закладів: досвід та перспективи» (Наукова бібліотека Одеського 
національного університету ім. І.І. Мечникова, 19-21 червня 2017р.). 
        

5. МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

           Науково-технічна бібліотека університету нафти і газу поступово змінювала 
традиційні функції, трансформуючи весь комплекс послуг для якомога повнішого 
задоволення потреб різних категорій користувачів. Приємно відмітити позитивні зміни в 
роботі бібліотеки по запровадженню інноваційних технологій, розширенню доступу 
користувачів до локальних та світових ресурсів. Такий новий напрям діяльності бібліотеки, 
як он-лайнова довідкова служба стала традиційним і досить популярним сервісом для 
користувачів. Ефективність діяльності  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 2017 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; 
– організація 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. 

 
            Постійно  актуальними були питання статистичного та фактичного аналізу основних 
показників і змісту роботи бібліотеки. Проводився аналіз показників плану і його виконання, 
аналіз динаміки та структури показників (за кілька років, порівняльний аналіз окремих 
даних). Результати щорічного аналізу представлені на веб-сайті бібліотеки. Постійний 
моніторинг діяльності давав змогу більш глибоко проаналізувати роботу, експертну оцінку і, 
відповідно, робився правильний прогноз на подальший розвиток бібліотеки.  

Одним із головних напрямів науково-методичної діяльності це робота з документацією 
регламентуючого характеру. Адже необхідна умова і ефективний засіб удосконалення 
бібліотечних процесів – їх регламентація. Працівники приділяли значну увагу створенню і 
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 поповнювалася новими, затвердженими на 
засіданнях науково-методичної ради регламентуючими документами. Відповідно з БД 
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вчасно вилучалися ті документи, які втратили чинність та відмінені рішенням науково-
методичної ради. Доступ до повних текстів мають усі працівники книгозбірні. Варто 
зазначити, що усі інформаційні повідомлення, програми конференцій, тези доповідей та 
фотозвіти розміщені на сайті у розділі “Наукова робота”.  

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 
відредаговані регламентуючі документи. Нововведення, які вносилися, а саме переведення 
існуючих фондів з системи ББК на УДК  знаходили своє методичне забезпечення в формі 
регламентуючої документації «Інструкція про пересистематизацію з ББК на УДК 
бібліотечного фонду науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ».  

Методична рада бібліотеки – одна з форм колективної методичної роботи. Як і в 
попередні роки, окремі напрямки роботи бібліотеки були предметом обговорювання на її 
засіданнях, а саме: 
 Особливості бібліотечно-інформаційного обслуговування іноземних  студентів в 
      бібліотеці вишу. 
 Музеї книги в бібліотеках.   
  Науково-дослідна робота в бібліотеці вищого навчального закладу. 
     Управління формуванням інформаційних компетенцій студентів перших курсів. 
     Репозитарій як впливовий фактор рейтингу університету. 

   Соціально-комунікаційні технології формування інтересу до української книги в     
Україні. 

 «Інструкція відповідності розділів  ББК (Бібліотечно-бібліографічної класифікації)         
до розділів УДК (Універсальної десяткової класифікації)».  

 
            Важливим аспектом діяльності методичної роботи з підвищення кваліфікації було 
врахування особистісних факторів: прагнення бібліотечних фахівців до покращення 
діяльності їх установи, оволодіння сучасними знаннями й навичками, а також сумлінний та 
творчий підхід до вирішення виробничих питань.  
           Ефективність і якість роботи книгозбірні багато в чому залежила від кваліфікації і 
професіоналізму її працівників. Науково-методична діяльність бібліотеки сприяла 
професійній самоосвіті працівників, інформуючи бібліотекарів про нову фахову літературу 
на загальних заняттях з підвищення кваліфікації усього колективу. 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, що представлені он-лайн в Інтернет-мережі: у статтях 
періодичних видань, розміщених на сайтах НБУВ, НБУ імені Ярослава Мудрого, УБА, НБ 
імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка; у фахових бібліотечних блогах, таких як 
«Пан бібліотекар», «Могилянська бібліотекарка»,  «Школа бібліотечного журналіста» тощо. 
            Працівники  намагалися не пропустити нічого важливого та цікавого з життя 
бібліотечної спільноти, популяризувати кращий досвід.  
            Підвищення кваліфікації носило системний характер і охоплювало всі категорії 
бібліотечних працівників,  проводилося 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:  

 
 семінар-практикум:  «Створення бібліографічних покажчиків – важливий  складник  

інформаційно-бібліографічної діяльності університетської бібліотеки». 
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  слайд-лекція:  «Використання світових наукометричних систем в роботі  бібліотеки». 
    інформаційна година: «Національно-патріотичне виховання студентів у бібліотеках 

вишів». 
  бесіда: «Книга – головний інструмент формування іміджу держави». 
  тренінг: «Підвищення професійної компетентності: історія та сьогодення». 
  лекція: «Роль бібліотеки ВНЗ у процесі адаптації студентів-першокурсників до 

інформаційного середовища бібліотеки». 
  лекція: «Роль бібліотеки ВНЗ у процесі адаптації студентів-першокурсників до 

інформаційного середовища бібліотеки». 
 

Зважаючи на велику кількість виникаючих запитань про пересистематизацію фондів і 
каталогів, розміщення фондів у вільному доступі тощо, для напрацювання узгодженої 
політики щодо впровадження УДК в бібліотеці, а також враховуючи те, що найкращим 
засобом поширення актуальної та необхідної інформації для бібліотекарів є заняття з 
підвищення кваліфікації, в науково-технічній бібліотеці відбувся семінар-практикум 
«Впровадження УДК: основи систематизації наукових документів за класифікаційною 
системою УДК». Головний бібліотекар відділу комплектування та обробки літератури 
Якимів Є.В. розповів деякі факти з історії Універсальної десяткової класифікації, про її 
власників, термінологію, акцентував увагу на видання УДК українською мовою, методику 
складання індексів, посилання на скорочені таблиці УДК і багато іншого. Присутнім було 
презентовано «Таблиці відповідності індексів ББК і УДК», були розглянуті питання 
застосування УДК для систематизації документів та організації фондів, методика 
переведення існуючих фондів з системи ББК на УДК. В нашій бібліотеці перехід на УДК 
торкнеться лише розділів суспільно-політичної, економічної, гуманітарної та художньої 
літератури, тому що література з технічних та природничих наук (яка займає пріоритетне 
місце у бібліотечному фонді) завжди систематизувалася за міжнародною класифікацією 
УДК.  

     Для максимальної самореалізації працівники бібліотеки удосконалювали свій 
професійний рівень, а система підвищення кваліфікації допомагала їм розкрити свої 
потенційні можливості.  

     Проведення оглядів нових надходжень методико-бібліографічних матеріалів, 
професійних журналів, тематичні огляди методичних матеріалів сприяли розвитку 
самоосвіти бібліотекарів. Кожен фахівець веде "Зошит з підвищення кваліфікації", в який 
занотовував цікаву та важливу для роботи інформацію.  

     Позитивну роль у підвищенні кваліфікації кадрів відігравала видавнича діяльність 
бібліотеки. Продовжувалось видання бібліографічного бюлетеня «Сторінками фахових 
видань», метою якого було надання методичної допомоги бібліотекарям з основних питань 
бібліотечної діяльності, а також видано бібліокур’єр «Бібліотека в правовому полі». 

      
     На засіданнях рад при директору розглядалися проблемні та поточні питання 

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

 Про зміни в процесах роботи працівників відділу обслуговування. 
 Співпраця з кафедрами університету як запорука якісного забезпечення 

інформаційних потреб користувачів. 
     Про стан перевірки фонду на абонементі навчальної літератури. 
     Каталогізація ресурсів інституційного репозитарію НТБ за допомогою Дублінського 

ядра метаданих.  
    Аналіз наповнення сайту «Скановані книги НТБ ІФНТУНГ». 
    Тематика бібліографічних посібників: актуальність вибору. 
 Українські видання у рідкісному та цінному фонді науково-технічної бібліотеки. 
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 Про підготовку до нового навчального 2017-2018 року; 
 Про виконання планових показників роботи стуктурних підрозділів НТБ. 

 
   Систематично проводились засідання з завідувачами відділів з окремих виробничих 

питань. Проведено виробничі збори працівників бібліотеки по підсумках діяльності НТБ за 
2016 рік та завдання на 2017 рік. 

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

   Щоквартально проводилися засідання методичного об’єднання бібліотек закладів 
вищої освіти, де розглядалися не лише питання, запропоновані дирекціями всіх бібліотек, але 
й ті, що виникали в процесі роботи та управління. 

 
Проведено засідання обласного методичного об’єднання: 

  Створення університетського репозитарію відкритого доступу: юридичні, процедурні 
та технічні аспекти. 

(Наукова бібліотека ПНУ ім. В. Стефаника) 
  Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ – сучасні технології та вимоги часу. 

(Бібліотека національного медичного університету) 
  Імідж і культурно-просвітницька діяльність сучасної бібліотеки ВНЗ. 

                                         (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 методичного 
об’єднання  бібліотек закладів вищої освіти, 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, практикуми. 

 
Так за звітний рік відбулись засідання секцій: 

 з питань обслуговування користувачів: 
      семінар  «Іноземний студент у бібліотеці вишу» 

(Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ); 
 з питань інформаційно-бібліографічної діяльності: 

семінар-практикум «Бібліографічні видання науково-технічної бібліотеки  ІФНТУНГ 
–  важлива складова джерельної бази з історії університету» 
(Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ); 

 з питань формування та збереження фондів:  
практикум «Удосконалення процесів роботи картотеки забезпеченості  дисциплін» 
(Бібліотека національного медичного університету); 

 з питань інформаційних технологій: 
            семінар «Підготовка методичних матеріалів, що регламентують функціонування  

інституційного репозитарію» 
(Наукова бібліотека ПНУ ім.Стефаника). 
 

    На веб-сайті бібліотеки, крім інформації про методичне об'єднання надається 
інформація про семінари та інші заходи, які проводяться для бібліотекарів, а також власні 
видання на допомогу фахівцям.  
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    Сучасна книгозбірня має відповідати міжнародним стандартам та впроваджувати 
якісні зміни у всі сфери діяльності. Сьогодні актуальним є питання збільшення внеску 
бібліотек закладів вищої освіти у розвиток інституціональних місій і цілей, впровадження 
нового спектра послуг, спрямованих на підтримку фахової комунікації, моніторинг, аналіз та 
інтеграцію результатів досліджень до світового наукового простору формування 
позитивного іміджу установи у країні та світі. Саме тому важливе значення займає створення 
інноваційних бібліотечних сервісів, активне використання наукометричних та 
бібліометричних досліджень для підвищення ефективності діяльності як університету так і 
власне бібліотеки. 

   
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 2017 року в науково-технічній бібліотеці було запроваджено ряд інновацій.  
Першим кроком на шляху реорганізації бібліотеки став наказ ректора «Про 

проведення конкурсу на кращий архітектурний проект «Модернізація НТБ ІФНТУНГ», 
який відбувся на кафедрі архітектурного проектування  серед студентів Інституту 
архітектури, будівництва і туризму. На розгляд комісії було представлено проети, серед яких 
визначено 4 кращих  робіт-переможців конкурсу, які будуть презентовані  у приміщенні 
НТБ. 

Протягом звітного року Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ  продовжувала 
активну роботу в напрямку бібліометричного моніторингу. Щопіврічно готували інформацію 
щодо  наукометричних показників ІФНТУНГ в SCOPUS та Web of Science (загальні 
показники по університету та у вигляді зведеної інформації по інститутам та кафедрам). 
Проводили кількісний аналіз публікацій науковців. За необхідності здійснювали запити на 
об’єднання профілів: вчених ІФНТУНГ  в наукометричній базі Scopus.  Здійснювали запити 
на коригування профілю університету  в Scopus, на додавання  знайдених публікацій в 
Scopus та Web of Science. 

З метою просування наукових доробків університету у світовий простір, надавалась 
інформаційно-консультативна допомога вченим у реєстрації в ідентифікаторах ORCID, 
Google Scholar, ResearcherID. Розроблена інструкція та викладена на сайті НТБ (Створення 
профілю науковця в Google Scholar, Реєстрація науковця в ORCID, 
Реєстрація в ResearcherID). 
            Одним із важливих шляхів розповсюдження результатів дослідження викладачів, 
наукових працівників університетів є Інституційний репозитарій (Електронний науковий 
архів).  Його створення значно покращило пошук інформації та надало науковцям 
можливість для поширення своїх наукових праць у відкритому доступі. Репозитарій 
ІФНТУНГ представлено у ROAR, OpenDOAR, BASE, Google Академія, OAI, Open DOAR 
Serch.  Електронний науковий  архів ІФНТУНГ отримав індивідуальний номер ISSN, що 
використовується для ідентифікації електронного періодичного видання. 

Безкоштовний Wi-Fi інтернет для користувачів в читальних залах НТБ (3 точки 
доступу). 

У звітному році бібліотека розпочала переведення всіх матеріалів, які перебувають у 
відкритому доступі на сайтах «Читальня онлайн» та «Скановані книги» у формат html5. Цей 
формат дасть можливість кросплатформеного доступу до матеріалів як через десктопні так і 
через мобільні пристрої. 

Отже, головні зусилля відділу інформаційних технологій були спрямовані на якісному 
наповненні Інституційного репозитарію та  сприянні розвиткові міжнародної публікаційної 
активності науковців вишу з метою популяризації їхніх доробків у світі. 

Також було створено буктрейлер історично-презентаційного видання до 50-річчя від 
дня заснування ІФНТУНГ. 
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ТАБЛИЦЯ 
основних статистичних показників роботи науково-технічної 

бібліотеки ІФНТУНГ за 2017 рік 
 

Пор. 
№ 

Назва показника Значення 

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

1.1 ПІБ керівника бібліотеки Пилип Ярослава Антонівна 
1.2 E-mail бібліотеки E-mail: library@nung.edu.ua 
1.3 ПІБ ректора ВНЗ Крижанівський Євстахій 

Іванович 
1.4 E-mail ректора E-Mail: rector@nung.edu.ua 
ІІ. Група за оплатою праці ІІ 
ІІІ. Бібліотечні  фонди (власні) 
3 Всього примірників  власних ресурсів   1 240 614 
 у т.ч. рідкісних та цінних документів 1 602 
3.1 За видами: 
3.1.1 Книг                                               289 703 
3.1.2 Періодичних видань  112 171 
3.1.2.1 у т.ч. журналів / прим. 111 527 
3.1.2.2 у т.ч. газет /річних  комплектів 644 
3.1.3 Неопублікованих документів 5 116 
3.1.4 Електронних носіїв із записом                                     372 
3.1.5 Мережних локальних документів, що доступні 

користувачам бібліотеки (не службові) 
15 547 

3.1.6 Інших документів 817 705 
3.2 За  мовами:                                                        
3.2.1 Державною мовою   283 462 
3.2.2 Іноземними мовами 957 152 
3.2.2.1 у т.ч. російською мовою 947 648 
3.3 За цільовим призначенням:                       
3.3.1 Наукових видань                     202 077 
3.3.2 Навчальних видань                            354 334 
3.3.2.1 у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні 

диски + локальні мережні документи) 
12 453 

3.3.3 Літературно-художніх видань     25 401 
IV. Електронні ресурси 
4.1 Мережні віддалені ресурси  
4.1.1 Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані)   
4.1.1.1 Кількість придбаних (передплачених) БД 2 
4.1.1.1.1 з них: повнотекстових БД - 
4.1.1.2 Кількість унікальних назв книг, журналів, ін. - 
4.1.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу  
4.1.2.1 Кількість тестових БД 1 
4.1.2.2 Кількість унікальних назв книг, журналів, ін. - 
4.1.3 Ресурси відкритого доступу  

4.1.3.1 

Кількість посилань на унікальні безкоштовні 
інтернет-ресурси, які б-ка внесла до свого 
онлайн-каталогу або БД  

- 
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4.2 Бази даних (власні) 
4.2.1 К-ть власних БД 4 

4.2.2 
Обсяг власних БД (кількість бібліографічних 
записів) 

403 488 

4.2.2.1 з них:  записів у Електронному каталозі  398 473 
4.2.2.2 К-сть введених записів до ЕК за рік 11 663 
4.2.2.3 К-сть звернень до ЕК 66 622 
4.2.3 К-сть оцифрованих документів за рік 215 
4.2.3.1 у т.ч. сторінок  57 400 

4.3 
Бібліотечний веб-сайт (вказати власний чи на 
сайті ВНЗ) 

Власний 

4.3.1 URL веб-сайту 
library.nung.edu.ua 

 
4.3.2 К-сть звернень 112 813 
4.4 Інституційний репозитарій  

4.4.1 Назва репозитарію 

 
Електронний науковий архів Івано-

Франківського національного технічного 
університету нафти і газу 

 

4.4.2 URL репозитарію 
http://elar.nung.edu.ua/ 

 
4.4.3 К-сть представлених документів (записів) 5 015 
4.4.4 К-сть звернень 84 500 
4.5 Інші веб-ресурси бібліотеки 
4.5.1 Кількість інших веб-ресурсів бібліотеки 3 
4.5.2 Кількість звернень 185 884 
V. Надійшло  документів (власний фонд) 
5 Всього примірників          5 225 
5 Всього назв 594 
5.1   За видами: 
5.1.1 Книг (примірників) 2 725 
5.1.2 Книг (назв) 438 
5.1.3 Періодичних видань  985 
5.1.3.1 у т.ч. журналів (примірників) 962 
5.1.3.2 у т.ч. газет (річних комплектів) 23 
5.1.4 Неопублікованих документів (примірників) 56 
5.1.5 Електронних носіїв із записом 

(примірників/назв) 
0 

5.1.6 Мережних локальних документів 726 
5.1.7 Інших документів 733 
5.2 За мовами: 
5.2.1    Державною мовою (примірників) 4 633 
5.2.2 Іноземними мовами (примірників) 592 
5.2.2.1 у т.ч. російською мовою (прим.) 188 
5.3      За цільовим призначенням: 
5.3.1 Наукових видань (примірників) 899 
5.3.2 Навчальних видань (примірників) 3 502 
5.3.2.1 у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні 

диски + локальні мережні документи) 
726 

5.3.3 Літературно-художніх  видань (примірників) 132 
VІ.   Обмінний фонд 
6 Всього примірників 359 
6.1 у т.ч. надійшло примірників - 
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6.2 у т.ч. передано примірників - 
VIІ.   Вибуло примірників з власного фонду          12 252 
VIІІ. Користувачі 
8.1    Всього читачів за єдиним обліком                                              8 694 
 у т.ч. віддалених авторизованих користувачів 5 357 
8.1.1         Студентів 6 816 
8.1.2 Сторонніх    550 
8.2    Обслуговано всіма структурними підрозділами  25 476 
ІХ.     Кількість відвідувань 
9 Всього 386 995 
9.1 у т.ч. к-сть звернень до веб-ресурсів  бібліотеки 297 197 
9.2   у т.ч. к-сть відвідувань масових  заходів 3 344 
X.   Видано документів із власного фонду 
10 Всього примірників    359 216 
 у т.ч. рідкісних та цінних документів 66 
10.1  За видами:  
10.1.1    Книг 91 870 
10.1.2   Періодичних видань  46 239 
10.1.2.1 у т.ч. журналів (примірників) 34 395 
10.1.2.2 у т.ч. газет  (примірників) 11 844 
10.1.3 Неопублікованих документів 136 
10.1.4    Електронних носіїв із записом  948 
10.1.5 Мережних локальних документів 200852 
10.1.6 Інших документів (ноти, мапи, платівки, карти 

тощо) 
19 171 

10.2 За мовами: 
10.2.1   Державною мовою (примірників) 316 462 
10.2.2 Іноземними мовами (примірників) 42 754 
10.2.2.1 у т.ч. російською мовою(примірників)  40 021 
10.3 За цільовим призначенням: 
10.3.1    Наукових видань  48 441 
10.3.2     Навчальних видань 268 335 
10.3.2.1 у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні 

диски + локальні мережні документи) 
191 933 

10.3.3     Літературно-художніх видань 8 069 
ХІ Мережні віддалені ресурси - кількість завантажених користувачами 

електронних документів (файлів) 
11.1 Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані)   - 
11.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу  - 
ХІІ.    МБА та ЕДД (електронна доставка документів) 
12.1    Кількість абонентів   МБА, ЕДД                     22 
12.2 Кількість документів, отриманих з інших б-к  670 
12.2.1 у т.ч. сторінок електронних копій 400 
12.3     Кількість виданих документів  іншим б-кам 122 
12.3.1 у т.ч. сторінок електронних копій - 
ХІІІ. Культурно-просвітницька робота 
13    Тематичні виставки,  перегляди:  
13.1.1 Загальна кількість виставок, переглядів 150 
13.1.2 Представлено документів 6 479 
13.2 у т.ч. Віртуальні виставки: 
13.2.1 Загальна кількість  віртуальних виставок 10 
13.2.2 Представлено документів 259 
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13.3    Бібліографічні огляди:  
13.3.1 Тем 25 
13.3.2 Прочитано 25 
13.4    Кількість масових заходів           26 
ХІV.    Довідково-інформаційне обслуговування 
14.1.1   К-сть абонентів ВРІ  5 
14.1.2 К-сть тем ВРІ 5 
14.1.3 К-сть абонентів ДОК  70 
14.1.4 К-сть тем ДОК 2 
14.2   Виконано довідок,  всього  14 485 
14.2.1       у т.ч. тематичних              4 121 
14.2.2 у т.ч. заіндексовано документів (УДК, ББК) 332 

13.3   Виконано  в автоматизованому режимі 3 355 
14.3.1 у т.ч. віртуальною довідковою службою 4 

14.3.1.1 URL віртуальної довідкової служби library.nung.edu.ua/guestbook 
 

14.4    К-сть Днів інформації, кафедр,  дипломника, 
фахівців  

18 

14.5   К-сть складених бібліографічних покажчиків  15 
14.6 К-сть опублікованих  бібліографічних 

покажчиків 
13 

14.7         Кількість бібліографічних покажчиків, 
представлених в електронній формі 

15 

XV. Формування інформаційної культури 
15.1   Загальна кількість проведених занять  (в 

годинах) 
40 (80) 

15.2 Програма навчального курсу в академічних  
годинах: 

 

15.2.1       у т.ч. для студентів молодших курсів: теорет.  26 
15.2.2 у т.ч. для студентів молодших курсів: практ. 26 
15.2.3       у т.ч. для студентів старших курсів: теорет.  10 
15.2.4 у т.ч. для студентів старших курсів: практ. 10 
15.2.5 у т.ч. для науково-педагогічних працівників: 

теорет. 
4 

15.2.6 у т.ч. для науково-педагогічних працівників: 
практ. 

4 

XVІ. Науково-дослідна та науково-методична робота 
16.1 Кількість тем наукових робіт 3 
16.2 Назви тем наукових робіт 1.Вивчення тематичних колекцій фонду 

рідкісних та цінних видань науково-
технічної бібліотеки: історико-
книгознавчий аспект. 
2.Порівняльний аналіз забезпечення 
навчально-методичною літературою 
дисциплін університету (2012-2016рр.). 
3. XXI століття: університет → 
студент..., чи університет → студент → 
бібліотека? 

16.3 Проведено конференцій  - 
16.4 Проведено семінарів у бібліотеці 4 
16.5 Проведено інших заходів 6 
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16.6 Кількість виступів на конференціях, семінарах - 
16.7 Кількість публікацій  1 
XVІІ. Матеріально-технічна база (МТБ) 
17.1   загальна площа приміщень бібліотеки (м²)     6 800 
17.1.2          у т.ч. площа для зберігання фондів (м²)      3 607 
17.1.3 у т.ч. площа  для обслуговування користувачів  

(м²)     
1 102 

17.2   Кількість абонементів 5 
17.3   Кількість чит. залів  8 
17.4 Місць для читачів    385 
XVІІІ. Технічна характеристика приміщень 
18.1   Потребує капітального ремонту (м²)     - 
18.2   Перебуває в аварійному стані (м²)     - 
XІХ. Кількість технічних засобів 
19.1   Кількість комп'ютерів                             39 
19.1.1 у т.ч. к-сть серверів 2 
19.2 Кількість автоматизованих робочих місць 

(АРМ) 
37 

19.2.1 у т.ч. АРМ  для співробітників                  35 
19.2.2            АРМ для користувачів 4 
19.3 Кількість комп'ютерів з доступом до Інтернету    35 
19.3.1 у т. ч. для користувачів 4 
19.4   Кількість копіювально-розмножувальної 

техніки  (КРТ), всього                                     
14 

19.4.1   у т.ч.: сканерів  3 
19.4.2                 принтерів 8 
19.4.3            копірів 3 
19.4.4 БФП (багатофункціональні пристрої) - 
19.5    Кількість телефонних номерів 3 
19.6 Кількість факсів - 
19.7    Використання технологій WI-FI так 
19.8     Наявність ліцензованої бібліотечної системи 

(вказати назву) 
АІБС «УФД/ 
Бібліотека» 

XХ. Фінансові витрати на: 
20.1    Придбання  книг  27 411,50 
20.2     Передплату періодичних видань    50 003,58 
20.3 Передплату баз даних - 
20.4 Інші витрати - 
ХХІ. Отримано дари 
21.1 Книг (примірників) 680 
21.2 Книг (на суму) 60 048,26 
21.3 ПК та іншої комп’ютерної техніки (одиниць) - 
21.4 ПК та іншої комп’ютерної техніки (на суму) - 
21.5 Інше (сума) - 
ХХІІ. Персонал бібліотеки (без урахування технічного і обслуговуючого персоналу) 
22.1     Кількість штатних одиниць 47,5 
22.2 Заг. кількість працівників (осіб)  бібліотеки              51 
22.3 з них  за освітою  (у разі одержання освіти в кількох навчальних закладах, рівень 

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

22.3.1     Повна вища освіта 36 
22.3.1.1     у т.ч. вища спеціальна 10 
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22.3.2      Базова вища освіта   11 
22.3.2.1     у т.ч.  базова спеціальна 8 
22.3.3     Початкова вища освіта (неповна вища)  2 
22.3.3.1     у т.ч. початкова спеціальна - 
22.3.4     Повна загальна середня освіта 2 
22.4 за стажем:  
22.4.1      до 3 років - 
22.4.2      3-9 років 5 
22.4.3    10 – 20 років 23 
22.4.4   понад 20 років 23 
22.4.5    Працюють повний робочий день     38 
  ХХІІІ.   Відносні показники 
23.1 Обертаність                   0,29 
23.2     Книгозабезпеченість              142,6 
23.3     Читаність                   41,3 
23.4     Відвідуваність         44,5 

 
 
 
 

       
          Директор 
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