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РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування 

України від 22 листопада 2017 року (протокол № 4) щодо звіту директора бібліотеки, 

к.с.-г.н. Кіщак Тетяни Степанівни про сьогодення і перспективи поліпшення роботи 

наукової бібліотеки НУБіП України. 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора наукової бібліотеки Кіщак Т.С. 

Вчена рада Університету відзначає, що організація роботи у науковій бібліотеці 

проводиться згідно з положеннями Закону України «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу», «Програми розвитку «Голосіївська ініціатива - 2020»», рішеннями 

Вченої ради Університету, Положеннями про організацію освітнього процесу у НУБіП 

України. 

Обслуговування користувачів науковою, навчальною та художньою літературою 

здійснюється на 5 абонементах та у 7 читальних залах. Протягом останніх років (2015-

2016 рр.) кількість читачів за єдиним реєстраційним обліком зросла, становить понад 

15 тис. осіб щорічно, в тому числі у філіях бібліотеки: у навч. к. № 1 – 1362 користувачі, 

у навч. к. № 6 – 1103 користувача, у навч. к. № 10 – 2568, у навч. к. № 11 – 2964 

користувачі, у навч. к. № 12 – 1153 користувачі. Запроваджена автоматизована 

книговидача навчальної літератури га основі штрихкодування та створений електронний 

читацький формуляр зробили процес обслуговування користувачів комфортним, 

оперативним і якісним.  

Бібліотечний фонд багатогалузевий,  нараховує  понад 1 млн. 26 тис. примірників 

видань. Організація та збереження фонду здійснюється  відповідно до санітарних норм. 

Інвентаризація фонду проводиться згідно перспективного плану, що затверджений 

наказом ректора від 05.07.2016 № 673. 

Комплектування фонду наукової бібліотеки відбувається за заявками, що 

надходять від кафедр для забезпечення викладання дисциплін, організації навчально-

виховного процесу та науково-дослідної роботи закладу вищої освіти (ЗВО), у 

відповідності до можливостей фінансування університетом. Щорічно бібліотечний фонд 

поповнюється на 10 тис. примірників нових надходжень. Вперше у 2016 р. були виділені 

кошти на друк 29 назв (1250 прим.). 

Протягом року працівники наукової бібліотеки проводять інформаційно-масові 

заходи: книжкові виставки, бібліографічні огляди, тематичні перегляди, Дні інформації, 

Дні бакалавра та заняття з інформаційної культури, щодо користування традиційним та 

електронним каталогом бібліотеки, іншими електронними ресурсами бібліотеки і 

університету (у 2017 р. проведено 58 годин таких занять).  

Працівники інформаційно-бібліографічного відділу готують тематичні 

бібліографічні покажчики згідно тематик науково-дослідних, магістерських робіт. 

Видано  анотовані покажчики дисертаційних робіт, що наявні у фонді бібліотеки 

українською, російською та англійською мовами за  2009-2010 рр.;  2011-2012 рр.; 2013-

2014 рр. Наукова бібліотека брала активну участь у проекті «Іноземна с/г книга у фондах 

ДНСБ УААН та НДУ і ВНЗ аграрного профілю», (складено бібліографічні покажчики 

німецьких (785 назв документів) та польських (315 назв документів) видань з фонду 

наукової бібліотеки НУБіП України. Щорічно працівники бібліотеки індексують понад 5 

тис. документів (тези конференцій, наукові статті, магістерські роботи) згідно 

Універсальної десяткової класифікації (УДК), беруть активну участь у семінарах, 

конференціях бібліотечних працівників. 



Електронний каталог наукової бібліотеки складається з 14 баз даних та містить 

понад 185 тис. записів, в тому числі повнотекстову базу даних навчальних та наукових 

видань (282 документа), що доступна з мережі Інтернет. Електронна бібліотека, яка 

доступна з локальної мережі університету, містить понад 4348 документів і функціонує з 

дотриманням Закону України «Про авторське право і суміжні права». У 2017 р. наукова 

бібліотека отримала 13 нових комп’ютерів, з яких 7 було передано філіям бібліотеки. 

Впродовж останніх 5 років наукова бібліотека організовувала тестові доступи до 

міжнародних електронних ресурсів та наукометричних баз даних (EAST-View, Journal 

STORage, Scopus, Web of Science), здійснювала оплачений доступ до бази даних EBSCO, 

проводила семінари для ознайомлення з цими ресурсами. 

Сьогодні наукова бібліотека співпрацює з Українською бібліотечною асоціацією 

(УБА), що є членом Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій (ІФЛА), 

Національною науковою сільськогосподарською бібліотекою (ННСГБ) НААН України, 

Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського, Білоруською науковою 

сільськогосподарською бібліотекою НАН Білорусії. Слід відзначити, що із 28 закладів 

вищої освіти (в основному аграрного профілю) наукова бібліотека НУБіП України 

здійснює безкоштовний книгообмін профільними науковими виданнями. 

За 2011-2017 рр. 63 працівники бібліотеки підвищили свою кваліфікацію на 

базі Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України з 

отриманням свідоцтва державного зразка.  

У 2016 р. колектив наукової бібліотеки НУБіП України був визнаний одним з 

кращим серед бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації МОН України (за підсумками 

їхньої діяльності у 2015 р.) за даними ННСБ НААН України. 

 

Разом з тим, Вчена рада університету звертає увагу на наявні недоліки в 

роботі наукової бібліотеки: 

– недостатня кількість комп`ютерного обладнання для користувачів у філіях 

бібліотеки у навчальних корпусах № 1, 6, 10, 11, 12 та у центральній бібліотеці; 

– потребує покращення книгозабезпеченість навчальних дисциплін сучасними 

навчально-методичними виданнями; 

– необхідно збільшити кількість проведення інформаційно-масових заходів 

(семінарів, навчальних тренінгів) для студентів та аспірантів, особливо у філіях 

бібліотеки; 

– недостатнє виділення коштів на закупівлю навчальних видань; 

– відсутність протипожежної сигналізації у центральному книгосховищі бібліотеки. 

 

Вчена рада постановляє: 

1. Доповідь директора наукової бібліотеки Кіщак Т.С. щодо «Сьогодення та 

перспектив поліпшення роботи наукової бібліотеки НУБіП України»  прийняти до 

відома. 

2. З метою покращення роботи наукової бібліотеки необхідно: 

2.1. Збільшити виділення коштів на закупівлю навчальних видань. 

2.2. Забезпечити доступ до електронних бібліотечних ресурсів університету з 

гуртожитків шляхом підключення окремих ip адресів комп’ютерів до локальної мережі 

університету. 

2.3. Оновити комп`ютерне обладнання для користувачів у філіях бібліотеки у 

навчальних корпусах № 1, 6, 10, 11, 12 та у центральній бібліотеці. 

2.4. Ввести як обов`язкове практичне заняття: з інформаційної культури - у 

дисципліну «Вступ до фаху» для першокурсників; з основ академічної доброчесності - у 



дисципліну «Основи наукових досліджень» або «Методологія та організація наукових 

досліджень» для студентів старших курсів. 

2.5. Працівникам бібліотеки проводити навчальні тренінги, індивідуальні 

консультації з питань користування інформаційними БД (Scopus, Web of Science, 

EBSCO). 

2.6. Активізувати роботу з особами, відповідальними від кафедр за зв'язок з 

науковою бібліотекою з метою покращення книгозабезпечності навчальних дисциплін та 

коригування закупівлі навчальної літератури. 

2.7. Створити сторінку наукової бібліотеки у соціальних мережах (Facebook, 

Twitter тощо) для залучення до бібліотеки більшої кількості користувачів та 

інформування про заходи, що відбуваються у бібліотеці. 

3. Проректору з навчальної і виховної роботи Кваші С.М., проректору з науково-

педагогічної, міжнародної діяльності та розвитку Ткачуку В.А., проректору з навчально-

науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності Іщенку В.В., 

директору наукової бібліотеки Кіщак Т.С. розробити план заходів щодо поліпшення 

матеріально-технічної бази бібліотеки (до 10.12.2017 р.). 

4. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покласти на проректора з 

навчальної і виховної роботи Квашу С.М. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


