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Формування і організація бібліотечних фондів 
 

В умовах побудови інформаційного суспільства визнання і авторитет бібліотеки 
визначаються багатством та якістю бібліотечних ресурсів. 

Основною метою формування фонду бібліотеки закладу вищої освіти є досягнення 
відповідності його тематики і складу тим завданням, що стоять перед бібліотекою. 

Проте через недостатнє фінансування процес комплектування протягом останніх 
років характеризується спонтанністю. На політику формування фондів бібліотек сьогодні 
впливає не тільки скорочення асигнувань бібліотекам, а й такі фактори, як інфляція і 
пов’язане з нею зростання цін на твори друку. Значно зменшується кількість примірників 
друкованих видань, придбаних за кошти університету (всього 92 прим.). 

З університетського видавництва книгозбірня отримала 677 примірників. 
На 2019 рік була здійснена передплата періодичних видань для бібліотеки і 

структурних підрозділів університету, сума якої становила 54645,27 грн. Як і в попередні 
роки, враховуючи подорожчання, від деяких назв довелося відмовитись. 

Чи не найвагомішим джерелом комплектування на сучасному етапі залишаються 
подаровані видання (2018 р. – 444 прим.). 

 
№п/п Джерела комплектування Кількість 

примірників 
Сума (грн.) 

1 Видавництво ІФНТУНГ 
-балансові видання 
-небалансові видання 

677 
437 
240 

 
15809.27 

- 
2 Видавничі і книготоргові організації 92 16311.85 
3 Заміна втрачених 239 16229.00 
4 Дарчі (безкоштовно) 444 39937.12 
5 Книгообмін (безкоштовно) 36 2557.26 
6 Передплата періодичних видань 644 52218.36 
7 Інші 232 11358.40 
 Всього 2364 154421.26 

 
Планово проводилась робота, пов’язана з пересистематизацією документів з ББК на 

УДК (АПП наповнили 432 нові рубрики). 
Разом зі структурними підрозділами пересистематизовані розділи 63 Історія. 

Історичні науки, частково - 65 Економіка. Економічні науки та розділ 62-192 Поділ машин 
залежно від їх надійності, міцності (відповідно до нового видання таблиць УДК). Як і в 
попередні роки надавались консультації з присвоєння шифрів УДК дипломним роботам та 
виданням працівників. 

Одним  з напрямків роботи з книжковим фондом є списання застарілої, зношеної, 
неактуальної літератури. Ця робота проводилася планово, після аналізу використання 
навчальної літератури та оформлення відповідних рекомендацій від кафедр. Для 
розвантаження сектору зберігання фондів, вивільнення площ інших структурних підрозділів 
відбулось списання морально застарілої та фізично зношеної літератури згідно 83 актів. 

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

Значну увагу в 2018 р. приділяли аналізу книгозабезпеченості навчальних дисциплін. 
Було розглянуто всі навчальні дисципліни, проведено аналіз фонду підручників та 
методичної літератури, опрацьовано навчальні плани  спеціальностей з врахуванням 
контингенту студентів. 

Загалом по університету забезпеченість основною літературою становила 99,5%. 
Фонд бібліотеки на 01.01.2019р. становив 1 220 568 примірників, з них навчальної 
літератури – 346 702 примірники,  наукової – 203 628 примірників. 
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Збереження фондів 
   

У бібліотеці велася відповідна робота по збереженню книжкового фонду.  
Процес збереження фонду відбувався за такими основними напрямками: 

- правильною організацією книжкового фонду; 
- створення оптимальних умов зберігання; 
- дотримання правил обліку; 
- належний захист під час використання; 
- попередженням читацької заборгованості; 
- контролем за переміщенням й наявністю документів. 
 Від стану організації та збереження фонду в значній мірі залежить повнота, якість та 

оперативність обслуговування користувачів.  
           Однією з важливих ділянок роботи сектору зберігання фондів є 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.  

    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 
структурних підрозділів.  Поновлено поличні роздільники в кількості  175 штук. 
       З  метою контролю за зберіганням книжкового фонду,  здійснювалась робота з 
топографічним каталогом всіх структурних підрозділів у секторі зберігання фондів. 
Розставлено картки: на нову літературу – 1206; на літературу, яка передавалась між 
структурними підрозділами бібліотеки – 10243. Вилучалися картки на списану літературу – 
16932. Поновлювалися каталожні роздільники та ярлички на ящиках (58). Поновлено 324  
каталожні картки. 
              Протягом року здійснювалася пересистематизація окремих розділів ББК відповідно 
до нового видання таблиць УДК. Перешифровано 38656 прим. і зроблено відповідні зміни 
шифрів у книжковому фонді та в топографічному каталозі.  
           Працівниками сектору постійно проводився  аналіз відмовлень: звірка вимог із 
каталогом та книжковим фондом, систематизація за причинами,  відбір замовлень до 
картотеки доукомплектування. 
      В зв’язку з реорганізацією бібліотеки та розвантаженням книгосховища списки 
літератури (зношеної, маловикористовуваної  та видань, які є у великій кількості) 
передавались на відповідні кафедри (42) для прийняття рішення відносно їх подальшого 
використання. 
               Серед заходів, що забезпечують збереження книжкових фондів, особливе місце 
займає переоблік фондів. Так, протягом  цього року здійснено перевірку фонду наукової 
літератури (47 599 прим.) та фонду періодичних видань (81 145 прим.).  В зв’язку з 
реструктуризацією бібліотеки відбулося злиття фондів читальних залів (технічної літератури  
та соціально-економічної літератури),  переміщення 10083 одиниць основного фонду в 
книгосховище.  

 
Обслуговування користувачів та документовидача 

 
 Основна місія відділу обслуговування користувачів у виконанні завдань навчально-
виховного процесу та  забезпечення доступності документів та інформації на основі якісного 
і оперативного бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів відповідно до їх 
запитів.  
 Основними  напрямками  обслуговування користувачів були : 
- залучення нових користувачів до бібліотеки; 
- забезпечення комфортності і доступності бібліотечних послуг; 
- вивчення та використання нових форм  і методів роботи; 
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- створення умов  для розвитку духовно-моральних, культурних, естетичних та інших 
якостей особистості. 
    Кількість користувачів  за єдиним обліком за звітний період становить  6943, 
кількість обслужених всіма структурними підрозділами  -  24107, кількість відвідувань -  
406224,  документовидача -  353515. Зменшення документовидачі обумовлена зменшенням 
кількості студентів та нових надходжень літератури. 
         Проводилась відповідна робота на допомогу навчальному процесу, а саме 
організовувались книжкові виставки на допомогу користувачам – студентам всіх форм 
навчання, організовувались огляди літератури нових надходжень. Основні фонди  
абонементу та читальних залів поповнювались  документами, які потрібні  для написання 
дипломних та магістерських робіт.  

    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.  
 Вже стало традицією організовувати Місячник першокурсника. В рамках 
місячника проводились екскурсії по бібліотеці. Студенти першого курсу мали можливість 
познайомитися із структурою бібліотеки, взяти участь у проведенні майстер-класів, як 
користуватися ДБА бібліотеки. Для попередження читацької заборгованості серед 
користувачів бібліотечні працівники відвідували засідання старостатів, складали списки і 
відправляли директорам відповідних інститутів. Надсилались листи-нагадування 
відрахованим користувачам. 
 

Довідково-бібліографічна робота та інформаційне обслуговування 
 

Робота відділу бібліографії та організації фондів у 2018 році була спрямована на:  
  - наукову обробку і розкриття за допомогою бібліографічних заходів фондів 

бібліотеки;  
  - підготовку бібліографічної продукції у формі картотек, бібліографічних посібників, 

бібліографічних баз даних;  
  - бібліографічне обслуговування споживачів інформації. 

 Особливістю роботи відділу є взаємозв`язок із системою вищої освіти, а відповідність 
бібліотечного сервісу інформаційним потребам користувачів (професорсько-викладацького 
складу, аспірантам та студентам) – одне з найважливіших функціональних завдань 
бібліотеки.  
 Створення ефективної системи бібліографічно-інформаційного обслуговування 
неможливе без оновлення і модернізації довідково-пошукового апарату, процесів 
формування і використання фондів, проведення постійного інформаційного моніторингу, 
використання електронних ресурсів та послуг, змін інформаційних потреб користувачів. 

Відділ бібліографії та організації фондів продовжував працювати над упорядкуванням 
та ретроконверсією фонду документів. Електронний каталог поповнили 12467 назвами книг, 
брошур, інформаційних і періодичних видань та відредагували 7873 записи за 2011-2012 
роки. Виявлено 4176  прим. зношених  книг, брошур і періодичних видань та підготовлено 15 
актів на їх списання. Поновлено 82  поличних роздільників в активній частині фонду та 
упорядковано 12 полиць документів пасивної частини. Пересистематизовано згідно таблиць 
УДК 300  документів. 

Удосконалюючи власні електронні ресурси, особливу увагу приділено питанням 
нафтогазової тематики та місцевого університетського значення. Поповнювались електронні 
картотеки “Видання працівників університету”,  “Історія ІФНТУНГу”, “Нафтогазове 
обладнання”  та аналітичних описів статей періодики і складових частин документів.  
 З метою удосконалення системи традиційних бібліографічних картотек здійснювалося 
поточне та планове їх редагування. Головна довідкова картотека поповнилась новими 
актуальними рубриками “До 100-річчя ЗУНР”,  “До Дня пам`яті жертв політичних репресій в 
Україні”, “До 100-річчя від дня народження Б. Є. Патона” та іншими.   Відредаговано розділи 
головної довідкової картотеки згідно таблиць УДК “001 Наука та знання в цілому. 
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Організація розумової праці”, “30/32 Демографія. Соціологія. Статистика. Політика”,“37 
Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля”,  “01/02 Бібліографія. Бібліотекознавство”, 
“553.98(477) Нафтогазоносність України”, “556/56 Гідросфера. Палеонтологія”, “622.276 
Розробка нафтових родовищ”,  “Контрольно-вимірювальні прилади (Р-Я)” та 15  розділів 
краєзнавчої картотеки.  
 Всього відредаговано 8449 карток  та надруковано 332 роздільники. В звітному році 
працівниками відділу обслужено 1405 користувачів. Зросла інтенсивність тематичних 
запитів в довідково-бібліографічному обслуговуванні користувачів в режимі “запитання-
відповідь” в автоматизованому режимі (2918, 3400,   4282 відповідно 2016, 2017, 2018 рр.).  
Заслуговують на увагу, зокрема,  такі довідки:  
«Електромагнітне поле Землі»;  
«Ландшафтний дизайн Єгипту»; 
«Лінгвістичні особливості тексту»;  
«Етнографія с. Підпечари»; 
«Нафтогазоносність України»;  
«Геологія Карпат»;  
«Топонімія Галицької Гуцульщини»; 
«Альтернативні джерела енергії»; 
«Геофізичні дослідження західного регіону» та інші.  
 Бібліографічне інформування абонентів (керівництво та всі кафедри університету) 
здійснювалося в режимі ДЗК з тематики вищої освіти. Підтримувався тісний зв’язок з 
референтами-інформаторами від кафедр згідно “Положення про референта-інформатора в 
науково-технічній бібліотеці” та наказу ректора ІФНТУНГ “Про роботу референтів-
інформаторів в науково-технічній бібліотеці” №331 від 12.12.2018р. Для них регулярно 
поновлювалася постійнодіюча інформаційна виставка “Нові книги”, на якій було 
представлено 480 книг. 

В міру поступлення нових книг щомісячно проводились для науковців та 
професорсько-викладацького складу Дні інформації, проведено місячник студентів-
дипломників та День дипломників спеціальності прикладної економіки,  День аспіранта. 

При масовому бібліографічному інформуванні використовували бюлетені нових 
надходжень, виставки нових надходжень, Дні інформації. 
 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 тематичні перегляди по 
профілю кафедр, а саме: 
 - маркетингу та контролінгу, 
 - автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій. 

До Дня кафедри будівельної механіки та кафедри нафтогазового технологічного 
транспорту організована мультимедійна презентація. 

У звітному році з метою формування інформаційної культури студентів працівниками 
відділу бібліографії та організації фондів взято участь у Тижні першокурсника, під час якого 
функціонувала книжково-інформаційна виставка “Бібліографічні ресурси - студентам”, 
надавались бібліографічні консультації з  використання довідково-бібліографічного апарату, 
проводились  практичні заняття з студентами з бібліотечно-бібліографічної орієнтації. Згідно 
розробленої програми курсу “Основи інформаційної культури” для студентів 1 курсу 
проведено заняття з тем “Структура бібліотеки, її діяльність та довідково-бібліографічний 
апарат“, для студентів старших курсів – “Галузева бібліографія на допомогу навчальному 
процесу та науковій роботі”( 25 занять). 

Бібліотека взяла участь у 5-ти тематичних відкритих переглядах літератури до 
науково-методичних конференцій. 

В 2018 році працівниками відділу бібліографії та організації фондів підготовлено 
бібліографічний рекомендаційний список літератури “Трагедія незнищеної волі” (до Дня 
пам`яті політичних репресій в Україні, 78 поз.), краєзнавчу бібліографічну довідку  “Осип 
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Назарук” (до 135-річчя від дня народження, 81 бібліографічних описів),  дайджест  
“Нафтогазові технології” (8 вип.), перелік періодичних та інформаційних видань, які 
передплачує НТБ  на 2019 р.  

Серія “Університет і наука в постатях”, започаткована в 2013 році, поповнилася 
покажчиками “Крижанівський Євстахій Іванович” та “Георгій Никифорович Семенцов ”.  

Підготовлений восьмий випуск “Календаря ювілейних і пам’ятних дат університету 
на 2019 рік”,  в якому подаються ювілейні дати науковців університету, а також визначні 
дати, що стосуються підрозділів і кафедр університету. 

  
Автоматизація бібліотечних процесів та електронні ресурси 

 
   Формування електронних ресурсів, створення  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.   

Бібліотекою було підготовлено узагальнену інформацію про кількість публікацій, 
цитованність та індекс Гірша (h-index) науковців ІФНТУНГ в наукометричній базі Scopus по 
кафедрах та інститутах та проведено підтвердження рейтингу наукових показників 
викладачів. Університету було продовжено безкоштовний доступ до науково-метричних баз 
Scopus та Web of science. 

Прийнято та приєднано до БД 413 нових електронних копій документів, зданих 
викладачами університету в науково-технічну бібліотеку. Проведено їх реєстрацію та 
розміщено у вільному доступі для скачування користувачами. 

Відскановано 116 назв документів (обсягом 39 338 сторінок) згідно складеного списку 
та приєднано до БД.  Кількість сканованих електронних копій становить 2695 назв. 

Продовжувалась робота по оцифровуванню бібліотечного фонду: опрацьовано 175 
статтей журналів, 52 дисертації та 31 автореферат, а також – 266 книг для віртуальних 
виставок  і презентацій.  

За звітний період проведено списання літератури в автоматизованому режимі , згідно  
актів на списання.  Відповідно до цих актів було проведено роботу по вилученню дублетних 
назв і примірників видань. При необхідності також було змінено належність списаних 
видань. 

Надавались консультації співробітникам бібліотеки, працівникам кафедр університету 
та користувачам електронного читального залу. Згідно переліку платних послуг, а саме: друк 
з електронних носіїв обслужено 647 користувачів, здано в касу університету  4 968 грн. За 
послуги ксерокопіювання друкованих видань  в касу університету здано 11 008 грн.  

Продовжувалась робота по наповненню сайтів «Читальня онлайн» та «Скановані 
книги». За звітний період 1158 праць викладачів університету перетворено у html-формат та 
додано на ці сайти. За рік сайт «Читальня онлайн» відвідало 58 971  користувач, які 
переглянули сайт 197 411 разів. 

Проводилась робота по наповненню web-сайту бібліотеки, за звітний період на сайт 
додано 132 нових матеріали.  Кількість звернень на сайт науково-технічної бібліотеки за рік 
– 53 597 нових користувачів, які переглянули сайт 96 954 разів. (за 2017 рік -  61 186 нових 
користувачів і 112 813 переглядів). 

Кількість обслужених користувачів в Електронному читальному залі  за 2018 рік –  
2810, кількість відвідувань - 5088. 

Продовжувалося наповнення електронного наукового архіву elar.nung.edu.ua. новими 
матеріалами. Зокрема за звітний період додано 1 015 назв. Кількість матеріалів наукового 
архіву становить 6 013 назв. За звітний період сайт  Наукового архіву відвідали 6 645 
користувачів, 54 058 переглядів. 
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Здійснювалося оновлення антивірусних баз, профілактика роботи ПК, встановлення 
та підтримка програмного забезпечення, щотижневе резервування бази даних «УФД/ 
Бібліотека» та Електронного наукового архіву. 

 
Науково-методична та науково-дослідна робота 

 
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 2018 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; 

– 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. 

 
            Питання статистичного та фактичного аналізу основних показників роботи бібліотеки 
є завжди актуальними. Тому протягом звітного періоду проводився аналіз виконання 
показників плану, динаміки та структури показників (за кілька років, порівняльний аналіз 
окремих даних). Постійний моніторинг діяльності давав змогу більш глибоко проаналізувати 
роботу, експертну оцінку і, відповідно, здійснювався правильний прогноз на подальший 
розвиток бібліотеки (темою одного із засідань Науково-методичної ради було «Аналіз 
основних статистичних показників роботи НТБ за 2007-2017рр.»). 

 
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.  

Методична рада бібліотеки – одна з форм колективної методичної роботи. Як і в 
попередні роки, окремі напрямки роботи бібліотеки були предметом обговорення на її 
засіданнях, а саме: 
 Особливості бібліотечно-музейної  виставкової діяльності; 
 Використання наукометричних сервісів в роботі бібліотеки;   
 Стан пересистематизації частини фонду науково-технічної бібліотеки, організованої за   

таблицями ББК, згідно таблиць УДК; 
 Бібліотека та студент вишу: проблеми запису та обслуговування; 
 Наукова робота як складова діяльності бібліотеки вишу; 
 Інформаційно-бібліографічна діяльність університетських бібліотек провідних країн 

світу. 
             
           Ефективність і якість роботи книгозбірні багато в чому залежала 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.  

      
     На засіданнях рад при директору розглядалися проблемні та поточні питання 

організації роботи структурних підрозділів, зокрема виконання планових показників, 
впровадження УДК в практику роботи бібліотеки, стан каталогів та картотек  в період 
переходу з ББК на УДК,  веб-обслуговування користувачів, штрих-кодування фонду,  
підготовка та проведення чергової атестації тощо: 
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 Музейна експозиція рідкісних видань в бібліотеці: типи і методи організації; 
 Про результати перевірки книжкових фондів у відділі обслуговування користувачів; 
 Підготовка до атестації працівників НТБ згідно «Положення про проведення атестації 

працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури»; 
 Зміни в головній довідковій картотеці в період пересистематизації документів 

відповідно таблиць УДК; 
 Зміни в алфавітних (службовому і читацькому), систематичному та електронному  

каталогах в період переходу з ББК на УДК;  
 Перехід бібліотеки на новий рівень веб-обслуговування користувачів; 
 Штрих-кодування – важлива складова обліку бібліотечного фонду НТБ; 
 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 
2017 рік та завдання на 2018 рік. 

   На веб-сайті бібліотеки надається інформація про семінари та інші заходи, які 
проводяться для бібліотекарів, а також власні видання на допомогу фахівцям.  

     
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 таке важливе значення має 
науково-дослідна робота бібліотек. 

Протягом звітного періоду в науково-технічній бібліотеці продовжувалася науково-
дослідна робота з вивчення українських видань рідкісного фонду. Була підготовлена та 
проведена слайд-лекція «Українські видання у рідкісному та цінному фонді науково-
технічної бібліотеки». 

До 95-річчя від дня народження українського бібліографа, книгознавця, громадського 
діяча, уродженця Івано-Франківська  Богдана Ясінського, було підготовлено та видано 
біобібліографічну розвідку, в якій вміщено матеріали про життєвий шлях та діяльність 
відомого бібліотекознавця,  провідного спеціаліста відділу україніки в Бібліотеці Конгресу 
США. Окремі розділи видання присвячено його найвагомішим досягненням в українській 
бібліографії – покажчикам змісту всеукраїнських літературно-наукових     і     громадсько-
політичних часописів «Літературно-наукового вістника» та «Вістника. Місячника 
літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933-1939». Видання адресовано 
бібліотечним працівникам, науковцям, викладачам і студентам навчальних закладів, всім, 
хто цікавиться розвитком української історії та культури. 

Завершено наукову роботу на тему «XXІ століття: університет → студент…, чи 
університет → студент → бібліотека ?», текст якої розміщено на сайті НТБ в рубриці 
«Наукова діяльність». 

Електронні бібліотеки як перспективні форми новітніх сховищ інформації та знань 
починають все більше використовувати переваги інформаційного середовища, що нині є 
головною тенденцією сучасного суспільства. А залучення користувачів до процесів 
функціонування електронних бібліотек є невід'ємною складовою їх подальшого розвитку. 
Тому вивчення та дослідження використання сучасних веб-технологій на бібліотечних 
сайтах є актуальною темою для бібліотек. Тому однією із тем наукових досліджень став 
«Аналіз впливу використання технології HTML5 у веб-сервісах бібліотеки».  В даній 
роботі представлено аналіз впливу використання технології HTML5 на прикладі сайту 
Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ. Дослідження проводилося за 2017-2018 роки. 
Порівняльну характеристику різних статистичних показників доповнюють таблиці та 
діаграми. 
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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 двома виданнями  біобібліографічних покажчиків: «Крижанівський Євстахій 
Іванович» (вип.10), «Георгій Никифорович Семенцов» (вип.11). 

 
Видавнича робота 

 
Видавнича діяльність бібліотеки 2018р. полягала в підготовці інформаційних та 

бібліографічних видань різноманітної тематики.  
 
Список бібліографічних покажчиків, виданих бібліотекою у друкованому вигляді 
 

1. Аналіз впливу використання технології HTML5 у веб-сервісах бібліотеки / підгот. 
Ю.В. Кобітович. – Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2018. – 16 с. 
 
2. Календар ювілейних та пам’ятних дат Івано-Франків-ського національного технічного 
університету нафти і газу на 2018 рік / [уклад. Н. В. Вільчинська ; ред. Л. М. Локотош]. – 
Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2018 . – 70 с. 
 
3. Крижанівський Євстахій Іванович: (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / 
[уклад. : О. В. Книгиницька, Л. М. Локотош]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2018. 
– 196 с. : іл., портр. – (Серія «Університет і наука в постатях» ; вип. 10). 
 
4. Осип Назарук : біобібліограф. довідка / [уклад. О. М. Федик] ; Наук. техн. б-ка. – Івано-
Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2018. - 9 с. 
 
5. Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 8 / [уклад. Л. М. Локотош] ; Наук. техн. б-ка. - 
Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ. – 2018. – 58 с.  
 
6. Георгій Никифорович Семенцов : (до 80-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / 
[уклад. Н. М. Ковалів ; ред.  Л. А. Жолобко]. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2018. – 
168 с. – (Серія «Університет і наука в постатях» ; вип. 11). 

 
7. Трагедія незнищеної волі : (до Дня пам`яті жертв політичних репресій в Україні) : 
бібліогр. рек. список літ. / [уклад. В. Н. Вільчинська ; ред. Л. М. Локотош]. – Івано-
Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2018. – 21 с. 
 
8. Богдан Ясінський (1923 – 2002) : (до 95-річчя від дня народж. укр. бібліографа, 
книгознавця, громад. діяча) : біобібліогр. розвідка / [уклад.: Я. А. Пилип,  Л. В. Цок]. – 
Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2018. – 34 с. – (Серія «Відомі-невідомі земляки» ; вип. 
2). 
 
Список бібліографічних покажчиків, виданих бібліотекою у електронному вигляді 

 
1. Аналіз впливу використання технології HTML5 у веб-сервісах бібліотеки: 
[Електронний ресурс]   / підгот. Ю.В. Кобітович. – Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 
2018.  – Режим доступу: http://library.nung.edu.ua/analiiz-vplivu-vikoristannya-tekhnologiiyi-
html5-u-veb-serviisakh-biibliioteki.html. - Назва з екрана. 
 
2. Календар ювілейних та пам’ятних дат Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу на 2018 рік: [Електронний ресурс]    / [уклад. Н. В. Вільчинська 
; ред. Л. М. Локотош]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2018. – Режим доступу: 
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http://library.nung.edu.ua/kalendar-yuviileinikh-ta-pam-yatnikh-dat-iifntung-na-2019-riik.html.   
– Назва з екрана. 
 
3. Крижанівський Євстахій Іванович: (до 70-річчя від дня народж.): [Електронний ресурс] 
: біобібліогр. покажч. / [уклад. : О. В. Книгиницька, Л. М. Локотош]. – Івано-Франківськ : 
НТБ ІФНТУНГ, 2018.– (Серія «Університет і наука в постатях» ; вип. 10). – Режим 
доступу: http://library.nung.edu.ua/krizhaniivskii-ievstakhiii-iivanovich-do-70-riichchya-viid-
dnya-narodzh.html. – Назва з екрана. 
 
4. Осип Назарук : біобібліограф. довідка : [Електронний ресурс]   / [уклад. О. М. Федик] ; 
Наук. техн. б-ка. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2018. - Режим доступу: 
http://library.nung.edu.ua/osip-nazaruk-biiobiibliiografiichna-doviidka.html. – Назва з екрана. 
 
5. Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 8 : [Електронний ресурс]   / [уклад. Л. М. 
Локотош] ; Наук. техн. б-ка. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ. – 2018. – Режим 
доступу: http://library.nung.edu.ua/naftogazovii-tekhnologiiyi-daidzhest-vip-8.html. - Назва з 
екрана. 
 
6. Георгій Никифорович Семенцов : (до 80-річчя від дня народж.): [Електронний ресурс]  
: біобібліогр. покажч. / [уклад. Н. М. Ковалів ; ред.  Л. А. Жолобко]. - Івано-Франківськ : 
НТБ ІФНТУНГ, 2018. – (Серія «Університет і наука в постатях» ; вип. 11). – Режим 
доступу: http://library.nung.edu.ua/sementsov-georgiii-nikiforovich-do-80-riichchya-viid-dnya-
narodzh.html. – Назва з екрана. 
 
7. Трагедія незнищеної волі : (до Дня пам`яті жертв політичних репресій в Україні): 
[Електронний ресурс] : бібліогр. рек. список літ. / [уклад. В. Н. Вільчинська ; ред. Л. М. 
Локотош]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2018. – – Режим доступу: 
http://library.nung.edu.ua/tragediiya-neznishchennoyi-volii-do-dnya-pam-yatii-zhertv-
poliitichnikh-represiii-v-ukrayinii.html. – Назва з екрана. 
 
8. Богдан Ясінський (1923 – 2002) : (до 95-річчя від дня народж. укр. бібліографа, 
книгознавця, громад. діяча): [Електронний ресурс] : біобібліогр. розвідка / [уклад.: Я. А. 
Пилип,  Л. В. Цок]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2018. – (Серія «Відомі-невідомі 
земляки» ; вип. 2). – Режим доступу: http://library.nung.edu.ua/bogdan-yasiinskii-1923-
2002.html.  – Назва з екрана. 
 

Підвищення кваліфікації. Стажування 
  
 Бібліотекар сьогодення - це фахівець, який повинен володіти професійними 
знаннями і навичками, здатністю осмислювати процеси суспільного розвитку, мати здібності 
до розробки, вдосконалення виробничих процесів і освоєння сучасних інформаційних 
технологій, бути здатним до інновацій і їх впровадження у роботу бібліотеки, мати високу 
інформаційну культуру - тобто відповідати тим вимогам, що їх висовує інформаційне 
суспільство, зважаючи на такі вимоги, підвищення кваліфікації працівників відділу 
спрямована на навчання та опанування сучасними інформаційними технологіями. Важливим 
показником професійності є його компетентність. Тому працівники відділу знайомились з 
публікаціями в професійних періодичних виданнях «Бібліотечний вісник», «Бібліотечна 
планета», «Бібліотечний форум», «Вісник Книжкової палати» та ін. 

 
Підвищення кваліфікації носило системний характер і охоплювало всі категорії 

бібліотечних працівників,  згідно загальнобібліотечного плану.  
             Внутрішньо-бібліотечна система включала різноманітні форми і методи навчання: 
загально-бібліотечні заняття з різних питань бібліотечної справи, стажування нових 
співробітників у відділах бібліотеки, заняття у структурних підрозділах, огляди професійних 
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видань, самоосвіта працівників тощо. Підвищення кваліфікації співробітників у межах 
бібліотеки здійснювалася із застосуванням ефективних форм:  
 година фахівця:  «Тенденції розвитку стандартизації та термінології бібліотечної справи 

у відповідності до сучасних міжнародних вимог»; 
 лекція:  «Інноваційні форми роботи з читачами в бібліотеках зарубіжжя та закладів вищої 

освіти України»; 
 слайд-лекція: «Українські видання у рідкісному та цінному фонді науково-технічної 

бібліотеки»; 
 семінар: «Особливості та основні проблеми бібліотечної статистики на сучасному етапі»; 
 бесіда: «Видання, отримані бібліотекою в дар – важливе джерело комплектування фонду 

на сучасному етапі»; 
 семінар-практикум: «Використання   веб-сервісів Google в роботі бібліотеки». 
 

     Для максимальної самореалізації працівники бібліотеки удосконалювали свій 
професійний рівень, а система підвищення кваліфікації допомагала їм розкрити свої 
потенційні можливості. Також підвищенню кваліфікації працівників бібліотеки сприяє 
участь у Днях фахівців, науково-практичних конференціях, семінарах, презентаціях книг, які 
проводились в бібліотеках ЗВО обласного методичного об’єднання.   

 
В 2018 році відбулися значні зміни в організації праці НТБ, згідно наказу ректора  

№ 53 від 13.03.2018р. «Про реорганізацію структури та скорочення штату працівників НТБ».  
Структуру НТБ сьогодні формують три відділи: відділ бібліографії та організації фондів, 
відділ обслуговування користувачів та відділ інформаційних технологій. У 2018 році штат 
бібліотеки зменшився на 11,5 ставок  і складає 36 штатних одиниць. Відповідно до 
реорганізації було внесено зміни та доповнення до нормативних документів бібліотеки 
(положення, інструкції, посадові інструкції та ін.).  

 
На виконання наказу ректора №16 від 01.02.2018р. «Про атестацію працівників 

бібліотеки університету», було прийнято розпорядження «Про організацію підвищення 
кваліфікації працівників бібліотеки ІФНТУНГ». Тобто перед проходженням чергової 
атестації працівниками бібліотеки, Інститутом післядипломної освіти з 27.08 по 30.08.2018р. 
було проведено очно-заочне навчання за програмою підвищення кваліфікації працівників 
бібліотеки університету на тему «Психолого-педагогічні засади роботи бібліотеки та 
інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти» в 
обсязі 72 годин, з яких: 36 год. – аудиторне навчання, 36 год. – самостійна та індивідуальна 
робота слухачів. Для організації та проведення аудиторних занять було залучено фахівців 
кафедри менеджменту і адміністрування університету, центру міжнародного співробітництва 
ІФНТУНГ, лабораторії захисту та комерціалізації інтелектуальної власності, практичного 
психолога. Основна тематика аудиторних занять акцентувалася на нових вимогах і 
тенденціях розвитку сучасної бібліотеки, розвитку інноваційних інформаційних технологій в 
бібліотечній справі, проектній діяльності бібліотек, інтелектуальній власності і захисту, 
маркетинговому аудиту, основних трендах розвитку бібліотек та ін. Після аудиторного 
навчання,   слухачами згідно наданої тематики індивідуальних завдань, було обрано тему для 
виконання  та захисту випускної роботи.  

Після успішного виконання слухачами робочої навчальної програми було 
організовано видачу свідоцтв  про підвищення кваліфікації встановленого зразка. 

 
В жовтні була проведена атестація працівників бібліотеки згідно «Положення про 

проведення атестації  працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі 
культури».  Під час атестації визначали стан кваліфікації, відповідність займаній посаді, 
оцінювався стан професійної підготовки, результативність і ефективність роботи з 
урахуванням вимог до відповідної категорії працівників, перевірялись виконання ними посадо-
вих обов’язків, зазначених у посадових інструкціях, виявлялись перспективи здібних 
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працівників, стимулювалася діяльність з підвищення професійного рівня, професійної 
кваліфікації тощо. Працівники успішно пройшли чергову атестацію, наказом ректора 
затверджено результати голосування атестаційної комісії з оцінки професійної   кваліфікації  
і ділових якостей  працівників  науково-технічної бібліотеки. 

 
Популяризація      університетської    освіти    та    науки,     

профорієнтаційні   та  просвітницькі проекти 
 

 Важливе місце в роботі відділу займає соціокультурна діяльність, що сприяє 
гармонійному та всебічному розвитку студентської молоді - майбутньої української 
інтелігенції, яка повинна бути гарантом національних інтересів у європейському та 
світовому співтоваристві. 
 Організовано і проведено 39 заходів. Серед яких: літературно-музичні вечори, 
вечори пам’яті, усні журнали, краєзнавчий круїз тощо.  В процесі роботи працівниками 
бібліотеки  використовувалося поєднання  традиційних форм з новими. Використання 
мультимедійних ресурсів значною мірою покращило культурно-просвітницьку роботу. 
Перегляд фільмів, приурочених до різноманітних дат, використання звукових фонограм, 
художніх репродукцій, фотографій дозволило урізноманітнити виховні заходи, зробити їх 
більш насиченими, цікавими та пізнавальними. Світлини та звіти про ті чи інші заходи 
відображені на бібліотечному сайті та сайті університету.  
  

У звітному році відбулися засідання клубу за інтересами «Діалог». Це такі заходи як: 
- вечір-реквієм «З Майдану  – в небеса, в безсмертя» (до вшанування жертовного подвигу 
Героїв Небесної Сотні); 
- літературно-поетична світлиця «…Од коріння тихо, любо зелені парості ростуть. І 
виростуть!» (до річниці від дня народження Т.Г. Шевченка); 
- вечір слави «І пам’ять про Героїв наших вічна»  (до Дня героїв). 

А також в  рамках клубу за інтересами «Діалог» було проведено годину психолога 
«Торгівля людьми – проблема сьогодення» (гість клубу: практичний психолог 
університету Сергій Береза).  Студенти груп ОП-16-1, АКП-18-1, НІВм-18-1 переглянули 
документальний фільм «Станція призначення - життя» та обговорили дану проблему з 
психологом.  Проблема торгівлі людьми має глибоке коріння і є одним з видів насильства 
щодо населення. Суспільство на різних етапах свого розвитку по-різному ставилось до неї. 
Але лише на початку ХХ століття розпочинається міждержавна робота, у рамках якої світове 
співтовариство розглядає торгівлю людьми як проблему боротьби із злочинністю. А 
наприкінці ХХ століття ця проблема набуває форми сучасного рабства. Також до заходу була 
організована виставка періодичних видань «Людина не товар», що висвітлювала дану 
тематику. 
  
 В звітному році організовано та проведено наступні заходи: 

- літературно-мистецький вечір: «І тобі рости й не в’янути зроду, квітувать в поемах 
і віршах, бо в тобі - великого народу ніжна і замріяна душа» (до Міжнародного дня 
рідної мови); 

- вечір пам’яті «Наш дух не зламати, свободу не вбити» (вшанування Героїв Небесної 
Сотні); 

- історико-просвітницький вечір «Чорні дати в історії України»; 
- вечір-реквієм «Скорботний біль і пам’ятка живим» (пам’яті жертв Голодомору); 
- вечір поезії «Поети нескореного покоління»; 
- екологічний круїз «Загроза природі - загроза людству» (до Всесвітнього Дня Землі і 

довкілля); 
- краєзнавчий круїз «Івано-Франківськ - моя мала Батьківщина» (до Дня міста); 
-  усний журнал  «Право і мораль, мораль і право». 
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Голодомор – страшна сторінка в нашій історії.  Не було більшого  злочину в історії 
людства проти власного народу. Масштабними заходами Україна та світ відзначили 85-ту 
річницю Голодомору. Тому до цієї дати працівники відділу обслуговування організували і 
провели вечір-реквієм  «Скорботний біль і пам’ятка живим» для студентів першого курсу 
інститутів: нафтогазової інженерії, інженерної механіки, економіки та менеджменту.  

Захід розпочався зворушливою піснею у виконанні Оксани Білозір «Свіча», яка 
присвячена усім загиблим під час голодомору. Ведучі заходу ознайомили присутніх із 
трагічними сторінками тих страшних подій української історії. Для присутніх було 
презентовано медіа-вернісаж, на якому були представлені архівні документи, ілюстровані 
матеріали та спогади очевидців тієї страшної  трагедії. Хвилиною мовчання було вшановано 
пам’ять померлих. Наприкінці заходу був проведений огляд літератури «Вони жили в роки 
голодомору...», під час якого  присутні ознайомилися з книжковими виданнями, в яких 
міститься інформація про  ті страшні роки. 
 

2018-й рік Івано-Франківською обласною радою проголошено роком 
Західноукраїнської Народної Республіки в Івано-Франківській області. 100-річчя утворення 
ЗУНР відзначили і в науково-технічній бібліотеці. Було організовано експрес-інформацію 
«Славетні імена діячів ЗУНР». Студентська молодь  більше дізналася про одну з 
найяскравіших постатей серед діячів Західно-Української Народної Республіки – Дмитра 
Вітовського. Адже він наважився на історичну авантюру ХХ століття, за одну ніч змінивши 
хід історії. Яким був найрішучіший політик, за яких загадкових обставин обірвалося його 
життя на 32 році – про ці та інші факти довідалися присутні. Також акцентувалася увага на 
виданнях книжково-інформаційної виставки «Змагання галицьких українців за 
незалежність». 
 
 Значна увага відділу у звітному році приділялася популяризації літератури 
різноманітної тематики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Виставкова  діяльність була і залишається важливою складовою бібліотечного 
обслуговування, адже книжкові виставки відіграють велику роль у здобутті знань, надають 
інформаційну допомогу викладачам і студентам, формують загальну і професійну культуру 
молодої людини. Зокрема, організовано 150 тематичних виставок, які спрямовані на 
популяризацію літератури до відзначення пам’ятних та знаменних дат, пропаганду історико-
культурного надбання. 
 Серед яких :  
«Небесна Сотня! Наша біль і гордість»; 
«Слово Шевченкове вічне»; 
«Велична і свята моя рідна Україна»;  
«Євроатлантична інтеграція, як основний пріоритет України»;  
«Верховенство права,  демократія, права людини – основа українського 
конституційного ладу»;  
«Торгівля людьми – проблема сьогодення»; 
«Оберіг вітчизняної науки» (до 100 річчя Б.Є.Патона) та інші.   
 Книжкові виставки були представлені на сайті бібліотеки. 
 Організовано  віртуальні виставки, спрямовані на допомогу навчальному процесу: 
«Тобі, першокурснику» (абонемент наукової та навчальної літератури), «Основи 
комп’ютерної графіки» (читальний зал технічних та гуманітарних наук). 
  Крім віртуальних на допомогу навчальному процесу було організовано інші 
виставки: «Бібліогід - на допомогу магістрам: спеціальності облік та оподаткування», 
«Нові надходження літератури», «Нові книги», «Праці викладачів ІФНТУНГ», «Нові 
журнали», «Планування та прогнозування в умовах ринку», «Корпоративні структури 
в інноваційній діяльності», «Нове та традиційне в бурінні», «Енергетика - стан, 
перспективи, проблеми», «Водні ресурси Землі та кругообіг води», «Автомобільний 
транспорт - сучасні вимоги». 
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 Організовувались «нетрадиційні» виставки, які не тільки привертали увагу до 
представлених видань, але й активізували пізнавальну діяльність користувача. На цих 
виставках, крім книг, періодичних видань, експоновано й ілюстративний матеріал, 
аксесуари, змістовно пов’язані з проблематикою, які доповнювали їх в якості фону:  
«Відлетіли літа, помінялись епохи, але пам’ять одвічна про героїв живе»(до Дня 
Героїв); 
«Історію ж бо пишуть на столі, ми ж пишемо кров’ю на своїй землі»;  
«Небесна Сотня! Наша біль і гордість», «Небесна Сотня білих журавлів» (вшанування 
Героїв Небесної Сотні, Героїв АТО); 
«Поети нескореного покоління»; 
«Живи Україно, живи у віках» (до 140-річчя від Дня народження О.Олеся);  
«Поет. що єднає Україну» (до 80- річчя від Дня народження В.Стуса); 
«Люблю тебе, народе рідний» (до 135-річчя від Дня народження О.Дучимінської).  
 
Заслуговував на увагу:  
Літературний календар, (абонемент художньої літератури), на якому експонувалася   
література до ювілеїв поетів та письменників (35 викладок); 
 постійнодіючі виставки:  
«Красу планети не зруйнуй, вона одна під небом »; 
«Від порога серця до порога храму Господнього»; 
«За вас правда, за вас слава і воля святая»;  
«Життя в науці і для науки» (праці викладачів членів НТШ); 
«Згадаймо їх... Вони жили в роки голодомору»                   
  ( до 85 роковин вшанування пам’яті жертв голодомору) 

        
     Науково-технічна бібліотека брала активну участь в різноманітних університетських 
заходах. Так, працівниками бібліотеки було організовано відповідні книжково-інформаційні 
виставки (понад 800 прим.) до наступних заходів: 

 ІІ Міжнародна науково-технічна конференція  «Машини, обладнання і 
матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу – 2018» 
(квітень 2018р.); 

 Нарада-семінар щодо особливостей вступної кампанії 2018 та змін в Умовах 
прийому до ЗВО  (20 червня 2018р.); 

 Урочисте засідання Вченої ради університету з нагоди 51-річниці ІФНТУНГ 
(вересень 2018р.). 

 
В травні студенти та викладачі ІФНТУНГ, а  також працівники НТБ долучились до 

національних читань «Ліна Костенко об’єднує». Поезії Ліни Василівни – це, без сумніву, 
класика української літератури. Це завжди неповторність, дотик до душі, її твори об’єднують 
українців. Флешмоб відбувся у рамках Міжнародного мистецького фестивалю Carpathian 
Space 2018 "Карпатський простір", який цьогоріч об’єднав 18 країн-учасниць. 

Науково-технічною бібліотекою було організовано виставку  творів Ліни Костенко. 
 

У фойє Науково-технічної бібліотеки в травні  функціонувала персональна виставка 
члена Спілки журналістів України, фотодокументаліста –  Мар'яна Грінера, присвячена Дню 
слов'янської писемності та культури. 
 

9 листопада,  з нагоди Дня української писемності і мови, в  читальному залі 
технічних та гуманітарних наук НТБ  було організовано написання XVІІІ Всеукраїнського 
диктанту Національної єдності. До написання радіодиктанту долучилися студенти та 
співробітники університету. Офіційне гасло цьогорічного заходу – #пишеморазом. Воно 
підкреслює основну мету диктанту: єднання навколо мови.  
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8-9 листопада у фортечній галереї «Бастіон» вже вп’яте відбувся фестиваль-
презентація «Сторінками української книги», де  свою експозицію представила й науково-
технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 
газу. Бібліотека вже традиційно бере участь у цій щорічній події. Ми представляли 
літературу наших науковців, професорів, академіків. Це наукові праці, унікальні словники, 
підручники, культурологічні дослідження, художні видання, авторами яких є професорсько-
викладацький склад нашого університету. 
 

Також представники НТБ взяли участь у круглому столі «100-річчя державної 
служби в Україні», організований Івано-Франківським обласним центром перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. В рамках заходу відбулася 
презентація «Збірника наукових статей викладачів ІФОЦППК», присвяченого цій темі,  2  
примірники якого були подаровані науково-технічній бібліотеці.  

 
Матеріально-технічна база бібліотек 

 
Адміністративно-господарська робота була направлена на здійснення таких завдань: 
- створення оптимальних умов для роботи бібліотекарів і користувачів через вирішення 

проблем матеріально-технічної бази; 
- організація постачання та забезпечення відділів бібліотеки комп`ютерною технікою, 

обладнанням, меблями, бібліотечною технікою, канцелярськими товарами   тощо; 
- оперативне управління цими процесами. 
На жаль,  через відсутність відповідних коштів у 2018 році було здійснено тільки 

ремонти в двох кабінетах та Виставковому залі рідкісних та цінних видань, придбано 1 
принтер. 

 
Нове у роботі бібліотеки 

 
            В 2018 році науково-технічна бібліотека зазнала значних змін в організації праці, 
зумовленої вдосконаленням процесу бібліотечного обслуговування її користувачів і з метою 
забезпечення оптимізації структури і штатного розпису, мінімалізацією матеріальних витрат. 
Згідно наказу ректора  № 53 від 13.03.2018р. «Про реорганізацію структури та скорочення штату 
працівників НТБ», структуру НТБ сьогодні формують три відділи: відділ бібліографії та 
організації фондів, відділ обслуговування користувачів та відділ інформаційних технологій. 
Також було затверджено з 21.05.2018 р. штатний розпис НТБ в кількості 36 ставок (штат 
бібліотеки зменшився на 11,5 ставок). 

На сьогоднішній день для користувачів функціонують три читальні зали. Це 
читальний зал технічних та гуманітарних наук, читальний зал наукових  та періодичних видань 
та електронний читальний зал. А також для послуг користувачів діє два абонементи: абонемент 
наукової та навчальної літератури та абонемент художньої літератури, зал каталогів та картотек. 
Також з метою доступності користувачів до  фонду рідкісних та цінних видань був створений 
Виставковий зал, де представлені колекції найстаріших видань бібліотеки. Його діяльність буде 
спрямована на збереження історичного досвіду попередніх поколінь, що створює умови для 
відображення живого історичного процесу, дозволяє передавати надбання суспільства в часі та 
просторі. 

У 2018 році відділ інформаційних технологій приділив велику увагу роботі з 
міжнародними науково-метричними ресурсами та веб-сайтами, зокрема було розроблено та 
створено на сайті новий розділ «На допомогу науковцям», де  розміщені корисні посилання –  
матеріали для наукової роботи. 

 
Основними завданнями на наступний рік будуть такі: 
- забезпечення виконання планових завдань і статистичних показників діяльності; 
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- створення умов для постійного технічного вдосконалення бібліотечно-бібліографічної 
діяльності бібліотеки та її відділів ; 
- впровадження нових Інтернет технологій, сучасних методів бібліотечно-бібліографічного 
та інформаційного забезпечення навчального і наукового процесів; 
- мобілізація ініціативи бібліотечних працівників; 
- підвищення кваліфікації кадрів; 
- налагодження співпраці з бібліотеками польських університетів; 
- покращення матеріально-технічної бази бібліотеки. 
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ТАБЛИЦЯ 
основних статистичних показників роботи науково-технічної 

бібліотеки ІФНТУНГ за 2018 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   1 220 658 
 у т.ч. рідкісних та цінних документів 1 607 
3.1 За видами: 
3.1.1 Книг                                               275 050 
3.1.2 Періодичних видань  112 284 
3.1.2.1 у т.ч. журналів / прим. 111 839 
3.1.2.2 у т.ч. газет /річних  комплектів 445 
3.1.3 Неопублікованих документів 5 224 
3.1.4 Електронних носіїв із записом                                     372 
3.1.5 Мережних локальних документів, що доступні 

користувачам бібліотеки (не службові) 
16 490 

3.1.6 Інших документів 811 238 
3.2 За  мовами:                                                        
3.2.1 Державною мовою   278 955 
3.2.2 Іноземними мовами 941 703 
3.2.2.1 у т.ч. російською мовою 932 388 
3.3 За цільовим призначенням:                       
3.3.1 Наукових видань                     203 628 
3.3.2 Навчальних видань                            359 536 
3.3.2.1 у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні 

диски + локальні мережні документи) 
12 834 

3.3.3 Літературно-художніх видань     19 003 
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  

- 



 19 

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

4.2.2 
Обсяг власних БД (кількість бібліографічних 
записів) 

412 034 

4.2.2.1 з них:  записів у Електронному каталозі  406 021 
4.2.2.2 К-сть введених записів до ЕК за рік 7 492 
4.2.2.3 К-сть звернень до ЕК 20 859 
4.2.3 К-сть оцифрованих документів за рік 116 
4.2.3.1 у т.ч. сторінок  39 338 

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 96 954 
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) 6 013 
4.4.4 К-сть звернень 54 058 
4.5 Інші веб-ресурси бібліотеки 
4.5.1 Кількість інших веб-ресурсів бібліотеки 3 
4.5.2 Кількість звернень 197 411 
V. Надійшло  документів (власний фонд) 
5 Всього примірників          3 307 
5 Всього назв 403 
5.1   За видами: 
5.1.1 Книг (примірників) 1 285 
5.1.2 Книг (назв) 303 
5.1.3 Періодичних видань  649 
5.1.3.1 у т.ч. журналів (примірників) 636 
5.1.3.2 у т.ч. газет (річних комплектів) 13 
5.1.4 Неопублікованих документів (примірників) 108 
5.1.5 Електронних носіїв із записом 

(примірників/назв) 
0 

5.1.6 Мережних локальних документів 943 
5.1.7 Інших документів 322 
5.2 За мовами: 
5.2.1    Державною мовою (примірників) 3 059 
5.2.2 Іноземними мовами (примірників) 248 
5.2.2.1 у т.ч. російською мовою (прим.) 158 
5.3      За цільовим призначенням: 
5.3.1 Наукових видань (примірників) 575 
5.3.2 Навчальних видань (примірників) 1 116 
5.3.2.1 у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні 

диски + локальні мережні документи) 
943 

5.3.3 Літературно-художніх  видань (примірників) 92 
VІ.   Обмінний фонд 
6 Всього примірників 360 
6.1 у т.ч. надійшло примірників - 
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6.2 у т.ч. передано примірників - 
VIІ.   Вибуло примірників з власного фонду          21 594 
VIІІ. Користувачі 
8.1    Всього читачів за єдиним обліком                                              6 943 
 у т.ч. віддалених авторизованих користувачів 4 258 
8.1.1         Студентів 5 935 
8.1.2 Сторонніх    148 
8.2    Обслуговано всіма структурними підрозділами  24 107 

 
ІХ.     Кількість відвідувань 
9 Всього 406 224 
9.1 у т.ч. к-сть звернень до веб-ресурсів  бібліотеки 348 423 
9.2   у т.ч. к-сть відвідувань масових  заходів 3590 
X.   Видано документів із власного фонду 
10 Всього примірників    353 515 
 у т.ч. рідкісних та цінних документів 0 
10.1  За видами:  
10.1.1    Книг 54 177 
10.1.2   Періодичних видань  34 445 
10.1.2.1 у т.ч. журналів (примірників) 31 642 
10.1.2.2 у т.ч. газет  (примірників) 2 803 
10.1.3 Неопублікованих документів 148 
10.1.4    Електронних носіїв із записом  600 
10.1.5 Мережних локальних документів 262 022 
10.1.6 Інших документів (ноти, мапи, платівки, карти 

тощо) 
2 123 

10.2 За мовами: 
10.2.1   Державною мовою (примірників) 324 634 
10.2.2 Іноземними мовами (примірників) 28 881 
10.2.2.1 у т.ч. російською мовою(примірників)  26 663 
10.3 За цільовим призначенням: 
10.3.1    Наукових видань  36 682 
10.3.2     Навчальних видань 302 806 
10.3.2.1 у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні 

диски + локальні мережні документи) 
262 022 

10.3.3     Літературно-художніх видань 2 991 
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                     3 
12.2 Кількість документів, отриманих з інших б-к  102 
12.2.1 у т.ч. сторінок електронних копій - 
12.3     Кількість виданих документів  іншим б-кам - 
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 3 792 
13.2 у т.ч. Віртуальні виставки: 
13.2.1 Загальна кількість  віртуальних виставок 4 
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13.2.2 Представлено документів 128 
13.3    Бібліографічні огляди:  
13.3.1 Тем 49 
13.3.2 Прочитано 62 
13.4    Кількість масових заходів           39 
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  17865 
14.2.1       у т.ч. тематичних              5 577 
14.2.2 у т.ч. заіндексовано документів (УДК, ББК) 310 

13.3   Виконано  в автоматизованому режимі 4 282 
14.3.1 у т.ч. віртуальною довідковою службою 15 

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  13 
14.6 К-сть опублікованих  бібліографічних 

покажчиків 
13 

14.7         Кількість бібліографічних покажчиків, 
представлених в електронній формі 

13 

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

годинах) 
39 (78) 

15.2 Програма навчального курсу в академічних  
годинах: 

 

15.2.1       у т.ч. для студентів молодших курсів: теорет.  25 
15.2.2 у т.ч. для студентів молодших курсів: практ. 25 
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. Аналіз впливу використання 

технології HTML5 у веб-сервісах 
бібліотеки. 
2. Вивчення колекції українських видань 
рідкісного фонду науково-технічної 
бібліотеки. 
3. Богдан Ясінський : біобібліографічна 
довідка (до 95-річчя від дня народження 
українського бібліографа, книгознавця, 
громадського діяча). 
 

16.3 Проведено конференцій  - 
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16.4 Проведено семінарів у бібліотеці 3 
16.5 Проведено інших заходів 6 
16.6 Кількість виступів на конференціях, семінарах 3 
16.7 Кількість публікацій  - 
XVІІ. Матеріально-технічна база (МТБ) 
17.1   загальна площа приміщень бібліотеки (м²)     3 837 
17.1.2          у т.ч. площа для зберігання фондів (м²)      1 530 
17.1.3 у т.ч. площа  для обслуговування користувачів  

(м²)     
1 681 

17.2   Кількість абонементів 2 
17.3   Кількість чит. залів  3 
17.4 Місць для читачів    160 
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                                     
12 

19.4.1   у т.ч.: сканерів  3 
19.4.2                 принтерів 6 
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  16 311,85 
20.2     Передплату періодичних видань    54 645,27 
20.3 Передплату баз даних - 
20.4 Інші витрати 7 363,92 

(принтер) 
ХХІ. Отримано дари 
21.1 Книг (примірників) 444 
21.2 Книг (на суму) 39 937,12 
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 36 
22.2 Заг. кількість працівників (осіб)  бібліотеки              35 
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 
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працівник) 
22.3.1     Повна вища освіта (2-й рівень) 25 
22.3.1.1     у т.ч. вища спеціальна 6 
22.3.2      Базова вища освіта (1-й рівень)   6 
22.3.2.1     у т.ч.  базова спеціальна 5 
22.3.3     Початкова вища освіта (неповна вища)  3 
22.3.3.1     у т.ч. початкова спеціальна 1 
22.3.4     Повна загальна середня освіта 1 
22.4 за стажем:  
22.4.1      до 3 років - 
22.4.2      3-9 років 2 
22.4.3    10 – 20 років 18 
22.4.4   понад 20 років 15 
22.4.5    Працюють повний робочий день     30 
  ХХІІІ.   Відносні показники 
23.1 Обертаність                   0,29 
23.2     Книгозабезпеченість              175 
23.3     Читаність                   51 
23.4     Відвідуваність         58 

 
 
 
 

       
          Директор 

      науково-технічної бібліотеки                                           Я.А.Пилип 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


