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Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і 

природокористування України від 31 березня 2021 року (протокол № 8) щодо 

доповіді директора наукової бібліотеки, кандидата сільськогосподарських 

наук Кіщак Тетяни Степанівни про роботу наукової бібліотеки з 

інформаційно- аналітичного забезпечення навчального процесу. 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора наукової бібліотеки 

Кіщак Т.С. «Про роботу наукової бібліотеки з інформаційно-аналітичного 

забезпечення навчального процесу» Вчена рада Університету відзначила, що 

бібліотека динамічно розвивається, реалізуючи мету і завдання, визначені 

Законами України «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу».  

На сьогодні сучасна місія наукової бібліотеки НУБіП України полягає в 

якісному інформаційному забезпеченні навчально-виховної та наукової діяльності 

закладу вищої освіти, особливо в умовах дистанційної освіти. 

Бібліотечний фонд наукової бібліотеки багатогалузевий, нараховує 

1 027 379 примірників документів, в тому числі 332 779 прим. навчальної 

літератури, 433 335 прим. наукової літератури, 6561 прим. дисертацій, 159 442 

прим. періодичних видань, 6166 прим. рідкісних і цінних видань. 

Щорічно бібліотечний фонд поповнюється на понад 5000 примірників. У 

2020 р. за результати тендерних закупівель було придбано 482 прим. сучасної 

навчальної та художньої літератури на загальну суму 102 тис. грн, здійснено 

передплату періодичних видань (журналів та газет) на загальну суму 192 774 грн. 

Від видавничого відділу університету отримано 630 прим. (17 назв) на загальну 

суму 125 848 грн, оприбутковано 1553 прим. видань, що надійшли від науково-

педагогічних працівників університету.  

Електронні ресурси наукової бібліотеки є потужним джерелом інформації 

як для студентів, так і для науковців університету. Електронний каталог 

нараховує 214064 записів  (станом на 18.03.21 р.). Електронна бібліотека містить 7 

269 документів (доступна з локальної мережі університету), цифрова бібліотека 

містить 992 документи (доступна з мережі Інтернет). Варто зазначити, що всі ці 

електронні ресурси щодня поповнюються новими виданнями. 

Важливо, що в умовах карантинних обмежень наукова бібліотека НУБіП 

України з 2020 р. запровадила  електронну доставку документів, завдяки якій 

студенти мають змогу дистанційно отримувати доступ до необхідної їм 

навчальної літератури. Так, зокрема, у лютому 2021 р. працівники бібліотеки 

відібрали та  надали у користування 4258 електронних навчально-методичних 

видань старостам груп всіх курсів та спеціальностей. 

Задля підтримки наукових досліджень в університеті, працівники бібліотеки 

проводять семінари та надають консультації науково-педагогічних працівникам 

щодо алгоритмів пошуку у міжнародних наукометричних базах даних. Так,  

завдяки створенню у вересні 2020 р. служби інформаційного моніторингу, 

науковці мають змогу отримувати сучасну наукову інформацію як із вітчизняних 

періодичних видань, електронних баз даних так і зарубіжних міжнародних 
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електронних ресурсів (SCOPUS, EBSCO, Web of Science, DOAJ). З жовтня 2020 р. 

по березень 2021 р. працівниками бібліотеки відібрано та розіслано 257 повних 

текстів статей відповідно до запитів дослідників університету. 

Вчена рада відзначає, що колектив наукової бібліотеки ще слабо працює з 

новітніми технологіями, носіями інноваційної інформації на іноземних мовах, 

недостатньо поширюється досвід кращих університетів світу, Європи. 

 

Зважаючи на зазначене, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

Доповідь директора наукової бібліотеки Кіщак Т.С. «Про роботу наукової 

бібліотеки з інформаційно-аналітичного забезпечення навчального процесу» 

взяти до відома. 

З метою підвищення якості інформаційно-бібліотечного забезпечення 

навчальної та наукової діяльності:  

1. Врахувати існуючі недоліки в діяльності бібліотеки, вжити заходи 

щодо їх усунення. 

2. У зв’язку з карантинними обмеженнями продовжити роботу із 

розширення діапазону онлайн послуг для студентів та науково-педагогічних 

працівників університету. 

3. З метою підвищення цитованості науковців у Google Scholar та 

зростанню позитивного іміджу університету, рекомендувати науково-

педагогічним працівникам університету надавати дозвіл працівникам бібліотеки 

на розміщення власних публікацій у цифровій бібліотеці, що доступна з мережі 

Інтернет. 

4. Працівникам філій бібліотеки у навчальних корпусах 1, 6, 10, 11, 12 

активніше долучатись до участі у засіданнях на базі факультетів та ННІ, 

старостатах з метою більш якісного і повного інформаційного забезпечення 

навчального процесу в університеті.  

5. Продовжити практику оцифрування рідкісних і цінних видань з фонду 

бібліотеки з метою їх збереження та надання доступу науковцям університету. 

6. З метою збереження наявних електронних ресурсів та можливості їх  

розширення доручити проректору з науково-педагогічної роботи, міжнародної 

діяльності та розвитку Ткачуку В.А. розглянути питання  щодо закупівлі для 

книгозбірні новий сервер та періодично оновлювати наявну комп’ютерну техніку.  

7. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора 

з навчальної роботи. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради        С. Ніколаєнко 

Учений секретар         О. Барановська 


