
 

КОРОТКИЙ ЗВІТ 

ПРО РОБОТУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 

УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

за 2019 рік 

 

Робота Наукової бібліотеки спрямована на якісне обслуговування користувачів 

шляхом удосконалення бібліотечних процесів та розширення спектру надання 

інформатизаційних послуг. Одним з основних пріоритетів в процесі інформаційної 

діяльності є забезпечення вільного доступу до інформації, достовірність якої 

адмініструється програмними продуктами та кваліфікованим персоналом. 

Наукова бібліотека за порівняно короткий відрізок часу оволоділа значними і 

різноманітними інформаційними ресурсами та засобами інформаційної взаємодії, її 

діяльність була спрямована на виконання всіх стратегічних для університету 

наукових та освітньо-виховних завдань, використовуючи усі сучасні електронні 

технології, що дало змогу залишитися затребуваним інформаційним центром в 

умовах постійно зростаючих суспільних інформаційних потреб. 

Основу бібліотеки, найголовнішу її частину складає документний фонд. Саме 

тому робота щодо забезпечення збереження фондів бібліотеки має принципове 

значення. 

Інформаційно-документний ресурс Наукової бібліотеки УДФСУ складається з 

двох взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих частин: базового документного фонду 

та елетронного контенту навчальної і наукової інформації.  

Формування фонду на традиційних носіях і сьогодні залишається важливим 

напрямом у роботі бібліотеки. 

Власний фонд Наукової бібліотеки станом на кінець 2019 року становить 

327158 примірників. З них – 273153 примірники книг; 40531 примірник періодичних 

видань, 40528 з яких – журнали; 4737 примірників неопублікованих документів, 123 

носії із записом, 2448 мережних локальних документів та 6166 – інші документи. 

За цільовим призначенням фонд бібліотеки Університету поділяється на 

наукові видання (73323 примірники), навчальні видання (246185 примірників) та 

літературно-художні видання (7650 примірників). 

Станом на 2019 рік усі бібліотечні процеси автоматизовані. Зокрема, процеси 

надходження, обробки, обліку, вибуття, переміщення, видача, повернення 

документів у фонд та реєстрація читачів здійснюється за допомогою 

автоматизованої бібліотечної інформаційної системи «УФД-Бібліотека». 

На базі АБІС «УФД-Бібліотека» функціонує Електронний каталогдокументів, 

що знаходяться у фонді бібліотеки університету, скористатися яким можна на 

головній сторінці сайту бібліотеки у рубриці меню «Пошук по фонду бібліотеки», 

доступ до якого здійснюється за адресою: http://library.nusta.edu.ua або через 

офіційний сайт університету у рубриці «Бібліотека». 

http://library.nusta.edu.ua/
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Електронний каталог дає можливість здійснювати пошук як традиційних 

паперових, так і електронних документів за різними категоріями (за автором, 

назвою, тематикою, роком видання). Робота з електронним каталогом дозволяє 

побачити наявність примірників та місце збереження того чи іншого документа. 

Користувачі мають змогу скористатися вільним доступом та здійснити пошук 

повнотекстових електронних документів, розміщених в інституційному репозитарії 

університету як за прямою адресою http://ir.nusta.edu.ua/jspui/, так і через сайт 

бібліотеки, повнотекстовими електронними документами передплаченої бази 

підручників та посібників видавництва ЦУЛ, анотованими покажчиками дисертацій, 

біобібліографічними покажчиками, бібліографічними та тематичними списками, які 

теж у повному тексті доступні користувачеві на сайті бібліотеки у рубриках 

«Біобібліографічні покажчики». 

Політика нарощування ресурсів шляхом розвитку корпоративних зв’язків між 

бібліотеками і придбання повнотекстових баз даних стає основною у бібліотечній 

діяльності. Зокрема, університетом було проплачено доступ до повнотекстової бази 

даних електронних книг видавничої компанії «Центр учбової літератури», завдяки 

чому у 2019 році читачі отримали можливість користуватися 1 271 підручником та 

посібником через мережу Інтернет. 

Доступ до повнотекстової бази даних електронних книжок забезпечив 

користувачів інформацією незалежно від наявності книг у читальних залах і на 

абонементах. Читачі мають змогу швидко і зручно опрацювати матеріал на будь-

якому автоматизованому робочому місці не лише у бібліотеці, а й загалом в 

Університеті. 

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки по праву вважається ключем до 

фонду документів, розкриваючи його склад і зміст в різних аспектах, він дозволяє 

користувачу шукати різнопланову інформацію, яку заносять до електронної бази 

«УФД/Бібліотека», і яка налічує 156385 бібліографічних записів. 

За звітний період усіма структурними підрозділами бібліотеки було 

обслуговано 15830 користувачів, кількість відвідувань склала 65411 читачів, видано 

262305 примірників документів.  

Наукова бібліотека забезпечує інформаційну підтримку наукової діяльності, 

доступ до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних 

наукових видавництв. 

Основні напрямки роботи Наукової бібліотеки для підтримки навчальної, 

наукової діяльності та підвищення рейтингу дослідників Університету у звітному 

році були: 

У 2019 році активно впроваджувалися та поширювалися цифрові ініціативи 

наукової комунікації у бібліотеці УДФСУ у напрямку наповнення власного 

електронного архіву. З метою покращення якості обслуговування науковців та 

збільшення можливостей ресурсу інституційний репозитарій був перенесений на 

нову сучасну версію платформи DSpace-6.2 і на сьогодні підтримується та активно 

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/
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наповнюється документами. Станом на грудень 2019 року в Інституційному 

репозитарії зареєстровано 4007 публікацій науковців Університету. 

Працівниками наукової бібліотеки постійно надавалися консультації питань 

наповнення та ефективного використання електронного архіву. 

Протягом 2019 року було проведено ряд семінарів-тренінгів щодо 

використання електронних ресурсів відкритого доступу для наукових досліджень та 

академічної доброчесності. Семінари містили в собі елементи теоретичного 

матеріалу в поєднанні з практичними аспектами роботи з Інституційним 

репозитарієм Університету (iRNUDPSU). До співпраці долучилися кафедри усіх 

навчально-наукових інститутів Університету та НДІ фіскальної політики. 

Науковцям Університету надавалася допомога індивідуального характеру у 

формі індивідуальних консультацій, зокрема, за звітний період було надано більше 

290 індивідуальних консультації та опрацьовано понад 600 онлайн-звернень 

стосовно оформлення, подання та розміщення матеріалів в Інституційному 

репозитарії, підвищення ефективності роботи в електронному архіві. 

Активно велася робота зі створення профілів науковця у системі ORCID та 

Google Scholar. У звітному році бібліотекарі допомагали освоювати інструментарій 

та навчали науковців основ роботи з унікальним реєстром ORCID. На підставі 

реєстраційного номера вчені забезпечують собі: коректну цитованість своїх статей 

(статті не «втрачаються» пошуковими системами), можливість подавати свої статті в 

престижні міжнародні наукові видання. У 2019 році працівниками Наукової 

бібліотеки Університету ДФС України було надано 96 консультації дослідникам 

стосовно створення на платформі Google Scholar бібліометричних профілів, близько 

20 індивідуальних консультацій щодо створення профілю науковця та реєстрації у 

системі ORCID; подальшого їх наповнення та редагування. 

Поряд із забезпеченням основних бібліотечних процесів, у звітному періоді 

фахівці бібліотеки займалися модернізацією та наповненням електронної колекції 

навчально-методичних матеріалів Університету. Навчально-методичні матеріали 

кафедр Університету передаються в електронну колекцію навчально-методичних 

матеріалів, яка розміщена на платформі АБІС «УФД-Бібліотека» і доступна для 

користувачів на сайті бібліотеки Університету за авторизованим доступом. На 

сьогодні, на платформі розміщено 1983 документи, актуальність та правильність 

оформлення яких постійно контролюється фахівцями бібліотеки. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 177 від 22.03.2017 

року «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та 

впровадження Універсальної десяткової класифікації», бібліотека у звітному 2019 

році частково перейшла на систематизацію документів за Універсальною 

десятковою класифікацією та створила власні таблиці співставлення ББК/УДК. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit-OW28KHXAhULCMAKHcldB6wQFgg5MAM&url=https%3A%2F%2Fscholar.google.com%2F&usg=AOvVaw0EsBbxLkLeagBX_vue5ltw
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У 2019 році працівники бібліотеки пройшли навчання з питань використання 

УДК та надавали користувачам кваліфіковану допомогу. За звітний період індекс 

УДК було присвоєно понад 667 науковим роботам. 

Оперативний доступ до інформації у науковому та навчально-виховному 

процесі забезпечує сайт Наукової бібліотеки Університету ДФС України, який надає 

читачеві онлайновий доступ до інформації, зокрема: дозволяє здійснити пошук у 

базі даних бібліотеки; у каталозі періодичних видань, базі даних електронних 

документів, дисертацій, авторефератів та інших видів видань; ознайомитися з 

новими надходженнями; переглянути віртуальні виставки, що поєднують у собі 

традиційні форми послуг з новими реаліями у віртуальному інформаційному 

середовищі; перевірити стан свого електронного формуляру. 

За 2019 рік на веб-сторінці бібліотеки було представлено 10 віртуальних 

виставок, що дозволило оперативно й візуально ознайомитись користувачам з 

новою літературою, визначити її інформаційну цінність. Для перегляду було 

представлено 133 джерела інформації (підручники, посібники, монографії, 

довідники). 

У 2019 році фахівці Наукової бібліотеки працювали над створенням 

біобібліографічних покажчиків із серії «Портрети вчених УДФС України», які 

служать рекламою діяльності науковців та формуванню іміджу навчальної установи, 

в якій вони працюють, і дають змогу спеціалістам одержати інформацію про тих, 

хто працює у цій же галузі та, яких успіхів вони досягли. Покажчики допомагають 

студентам та аспірантам у їх науковій діяльності. За звітний період  було створено, 

подано до друку та розміщено на сайті Наукової бібліотеки три покажчики. 

Не менш важливим напрямом наукової роботи бібліотеки у звітному періоді 

було створення анотованих покажчиків дисертаційних робіт, наявних у фонді 

Наукової бібліотеки. У 2019 році надруковано «Анотований покажчик 

дисертаційних робіт наявних у фонді Наукової бібліотеки Університету ДФС 

України (1999-2007 рр.). Частина І» та «Анотований покажчик дисертаційних робіт 

наявних у фонді Наукової бібліотеки Університету ДФС України (2008-2010 рр.). 

Частина ІІ». Підготовлено до друку «Анотований покажчик дисертаційних робіт 

наявних у фонді Наукової бібліотеки Університету ДФС України (2011-2012 рр.). 

Частина ІІІ» та покажчик наукових праць науково-педагогічних працівників 

Університету ДФС України за період 2013-2017 рр.   

Основна мета анотованого покажчика дисертаційних робіт – ознайомити 

читачів з науковими дослідженнями вчених, пропаганда досягнень фізико-

математичних, історичних, юридичних, економічних наук, створення інформаційної 

бази для вивчення окремих наукових дисциплін і збереження інформації для 

наступних поколінь. 

У 2019 році було опрацьовано велику кількість джерел, підготовлено та подано 

до друку покажчик наукових праць науково-педагогічних працівників Університету 

за період 2013–2017 рр. 
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З метою розширення можливостей надання інформаційних послуг в 

електронному вигляді був створений web-інтерфейс (доступний тільки з локальної 

мережі університету) для колекції оцифрованих документів. На сьогодні користувач 

має змогу користуватися 415 унікальними виданнями в електронному вигляді на 

сайті бібліотеки за допомогою авторизованого доступу. 

Одним з нових напрямків діяльності бібліотекарів у 2019 році було 

консультування та оформлення документів для отримання свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір. Співробітники Наукової бібліотеки надавали допомогу в 

оформленні документів для реєстрації авторського права на твір. За звітний період 

було надано понад 60 індивідуальних консультацій, підготовлено і відправлено 148 

пакетів документів. Постійно наповнюється база свідоцтв на сайті бібліотеки, у якій 

на сьогодні розміщено 559 свідоцтв. 

У звітному році велася активна робота з консультування та постійного супровід 

науковців Університету з питань бібліографічного опису результатів наукових 

досліджень та правил оформлення бібліографічних посилань, зокрема, вивчення 

міжнародних стилів цитування та посилання в наукових роботах. 

Відповідно до Наказу від 27.02.19 №269 Про затвердження Порядку 

забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до електронних 

наукових баз даних Міністерство освіти і науки України надало можливість усім 

українським закладам вишої освіти та науковим установам отримати доступ до 

міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science. 01.06.19 

Університет ДФС України отримав доступ до міжнародних наукометричних баз 

даних Scopus і Web of Science. 

Згідно з правилами підключення, установи, що отримали доступ до баз даних, 

повинні надавати його в своїх комп'ютерних класах, бібліотеці або спеціалізованих 

місцях для того, щоб кожен бажаючий мав можливість, без будь-яких обмежень, 

знайти  потрібну йому інформацію. 

На сьогодні, наші науковці можуть безперешкодно користуватися перевагами 

даних ресурсів у читальних залах Наукової бібліотеки та з будь-якого робочого 

місця в Університету, підключеного до мережі інтернет. 

Для цього потрібно зайти на сайт бібліотеки у рубрику Передплачені 

ресурси_Наукомертичні бази_та обрати необхідну базу або зайти безпосередньо на 

сайти Scopus або Web of Science. 

Фахівці бібліотеки надають консультації щодо реєстрації, пошуку профіля 

науковця, пошуку робіт, журналів та подальшого використання інформаційних 

ресурсів наукометричних баз даних Scopus і Web of Science, ведуть реєстр 

публікацій науковців університету, відслідковують появу нових публікацій та 

надають консультації щодо роботи з пошуковими інструментами та допомагають 

дослідникам підібрати необхідну інформацію про журнали, які індексуються даними 

наукометричними базами. 
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У 2019 році співробітники Наукової бібліотеки брали участь у проведенні 

наукових та навчально-виховних заходів, зокрема: наукових конференцій, лекційних 

занять, семінарів, масових заходів, днів відкритих дверей. Працівники бібліотеки 

допомагали у доборі літератури для підготовки виступів, оформляли книжкові 

виставки за тематикою заходів, брали участь у інформаційному супроводі зустрічей 

різноманітних рівнів. Зокрема: 

- 27 лютого - інформаційне забезпечення (тематична виставка «Україна - 

Європа: сучасні аспекти співпраці») Міжнародної наукового-практичної 

конференції «Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах 

євроінтеграції та глобальної конкуренції»; 

- 1-2 березня - книжково-ілюстративна виставка «Фінанси. Економіка. Право» 

до VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансове забезпечення 

суб’єктів господарювання»; 

- 19 березня - тематична виставка «Бухгалтерський облік в Україні та світі» до 

Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку 

бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: глобальні виклики - 

управлінські рішення»; 

- 17-19 квітня - тематична виставка «Банківська справа в Україні» до II етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Банківська справа»; 

- 15 травня - виставка - роздум «Цінності сучасної молоді: проблеми пошуку і 

вибору» до Всеукраїнської наукової студентської конференції «Академія молода - 

2019» (15 травня); 

- 16 – 17 травня - тематична виставка «Податки в Україні та світі» до ІІ 

науково-практичного круглого столу «Протидія мінімізації сплати податків: 

світовий досвід та практика України»; 

- 17 травня - книжково - ілюстративна виставка «Податкова та митна  справа в 

Україні» До ІІІ Всеукраїнського інтелектуального конкурсу «Податківець 

майбутнього» (17 травня); 

- 21 травня - інформаційного супровід (тематична виставка «Вітражі 

професійної мудрості») IX Міжнародного науково-практичного семінару «Тенденції 

та перспективи формування професійної лексики» спільно із кафедрою 

журналістики, української словесності та культури ННІ гуманітарних наук; 

- 23 травня - тематична виставка «Фінансовий контроль та економічна безпека 

держави» до І Міжнародного форуму «Розвиток фінансового контролю в контексті 

економічної безпеки України»(23 травня); 

- 4-5 жовтня - виставка наукових праць науково-педагогічних працівників  до  

Міжнародної науково-практичної  конференції «Вороновські читання» на тему: 

«Судовий  прецедент -  джерело  права  або приклад правозастосування» (4-5 

жовтня); 
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- 21 листопада - виставка праць науково-педагогічних працівників УДФСУ до 

святкової  Вченої ради; 

- 12 грудня - інформаційне забезпечення Податкового конгресу «Управління 

публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної 

безпеки», виставка наукових праць науково-педагогічного складу  університету та  

видань серії «Податкова та митна справа в Україні»  

- 9-13 грудня - тематична виставка «Знай свої права» до Всеукраїнського тижня 

права (9-13 грудня) в рамках тижня циклової комісії юридичних дисциплін 

Ірпінського державного коледжу економіки та права. 

Досить дієвою формою навчально-виховного впливу на студентство є 

виставкова діяльність. До цієї роботи співробітники бібліотеки підходять творчо, 

використовуючи різноманітні форми організації культурно-просвітницької роботи. 

Протягом звітного навчального року в читальних залах та на абонементах були 

представлені тематичні виставки до знаменних і пам’ятних дат, виставки нових 

надходжень та виставки згідно плану роботи університету. Всього за 2019 рік було 

представлено понад 230 тематичних виставок, на яких експонувалося близько 7 тис. 

документів. 

У звітному році співробітники наукової бібліотеки брали участь у 

міжвузівських науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, 

науково-практичних конференціях та організовували тематичні семінари для 

науковців з питань ефективного використання інформаційних ресурсів: 

29 січня 2019 року фахівці бібліотеки взяли участь у семінарі-тренінгу з основ 

використання інструментів науко метричної бази Web of Science на базі Наукової 

бібліотеки ім. М. Максимовича Національного університету ім. Т.Шевченка. 

15 березня 2019 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція 

«Національний репозитарій академічних текстів» на базі МОН України. 

28-29 березня 2019 року на базі НаУКМА відбулася Міжнародна науково-

практична конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху». 

4 квітня 2019 року бібліотекарі взяли участь у семінарі УБА «RFID-технології у 

бібліотеках» на базі Гете-інституту у м. Києві. 

11-12 квітня 2019 року представники бібліотеки університету стали учасниками 

конференції «Академічна доброчесність» на базі НаУКМА. 

21 травня 2019 року бібліотека взяла активну участь в організації 

інформаційного супроводу та проведенні IX Міжнародного науково-практичного 

семінару «Тенденції та перспективи формування професійної лексики» спільно із 

кафедрою журналістики, української словесності та культури ННІ гуманітарних 

наук. 

22-26 травня 2019 року представники бібліотеки мали змогу обмінятися 

досвідом, налагодити професійні зв’язки із колегами провідних бібліотек та 
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познайомитися із представниками вітчизняних та іноземних видавництв на 

«Книжковому арсеналі» на базі Мистецького арсеналу у м. Києві. 

28-29 травня 2019 року фахівці мали змогу обговорити актуальні проблеми 

інформаційної сфери з колегами у ході науково-практичної інтернет-конференції 

«Сучасна бібліотека: проблеми, досвід та вектори розвитку» на базі Наукової 

бібліотеки Національного фармацевтичного університету у м. Харкові. Наукова 

публікація: «Соціальна мережа Facebook як сучасний інструмент комунікації 

вузівської бібліотеки». Автор: Добрянська Н.Б. (Режим доступу: 

http://lib.nuph.edu.ua/fullis/konf_280519). 

У міжнародному науковому просторі у м. Братислава фахівці бібліотеки 

представили свою тему: «Культура безпеки як елемент загальної культури у 

високотехнологічному інформаційному середовищі» (Культура безпеки як елемент 

загальної культури у високотехнологічному інформаційному середовищі / С. Я. 

Цимбалюк, І. В. Морозова // Проблеми впровадження інформаційних технологій в 

економіці країн V-4 = Problems of implementation of information technologies in the 

economy of V-4 countries / editors : prof. Ing. Jozef Hudak, PhD (SR), Liubomyr 

Fedunkiv, Мін-во освіти і науки України, Державна фіскальна служба України [та 

ін.]. – Bratislavа : Vusoka skola ekonomika manazmentu verejnej spravy, 2019. – S. 231 – 

239.) 

4 червня 2019 року фахівці бібліотеки взяли участь у Міжнародній конференції 

з наукометрії та бібліометрії «Оцінка наукових досліджень: методи, проблеми, 

перспективи», організаторами якої були ДНТБ, МОН України та Clarivate Analitics. 

12 червня 2019 року було відвідано одразу два семінари-тренінги, які 

розширюють знання бібліотекарів про можливості інструментарію наукометричних 

баз Scopus і Web of Science на базі ДНТБ та НАУ. 

13 червня 2019 року бібліотекою разом із фахівцем з навчання клієнтів 

інформаційних та аналітичних ресурсів Clarivate Analitics к.б.н. Іриною Тихонковою 

було проведено семінар-тренінг з ефективного використання інформаційних 

ресурсів наукометричної бази Web of Science для науково-педагогічних працівників. 

19 червня 2019 року було проведено курси підвищення кваліфікації з питань 

бібліографії та ефективної роботи над підвищенням якості наукових публікацій для 

науково-педагогічних працівників університету на базі Центру дистанційного 

навчання. 

Фахівцями бібліотеки було розроблено матеріали для проведення курсів 

підвищення кваліфікації НПП закладів вищої освіти з питань наукометрії та 

бібліографії. (Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

вищої школи з професійно-педагогічної діяльності : бібліографія досліднику : [ 

презентація Power Point (60 слайдів)] [Електронний ресурс] / С. Я. Цимбалюк, Н. Б. 

Добрянська ; Ун-т держ. податк. служби України ; 19 червня 2019 р. – Режим 

доступу : http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3973) 

http://lib.nuph.edu.ua/fullis/konf_280519


9 

19-21 червня 2019 року фахівці бібліотеки взяли участь у роботі Міжнародної 

науково-практичної конференції «Наукова еволюція досліджень бібліо-

інформаційної ноосфери», на базі Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова у 

м. Одеса. Наукова тема, яку представляли представники нашої бібліотеки: 

«Соціокультурна діяльність бібліотеки закладу вищої освіти (на прикладі бібліотеки 

Університету ДФС України)». Автори: Цимбалюк С.Я., Павленко Г.Л. 

20 червня фахівці наукової бібліотеки взяли участь у семінарі для членів УБА 

«Digital-технології для роботи з користувачами» на базі базі Гете-інституту у м. 

Києві. 

У 2019 році культурно-просвітницька діяльність залишалася важливим 

напрямком у роботі щодо обслуговування користувачів. Бібліотека шукала те нове, 

що може покращити інформаційні комунікації у справі виховної роботи у 

студентському середовищі. 

Належна увага приділялася презентаціям у русі, презентаціям книг авторів та 

іншим формам культурно-масової роботи. Протягом року проведено більше 20 

заходів. З метою ознайомлення студентів з новими творами української літератури у 

2019 році проводилися творчі зустрічі з письменниками, серед яких: 

- 13 лютого 2019 року - зустріч з учасниками бойових дій на території інших 

держав «Афганістан болить в моїй душі…» до Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав, презентація книг Богдана Гуменюка «100 новел про 

війну» та «Вірші з війни»; 

- 14 лютого 2019 року - літературна година «Так ніхто не кохав» до Дня святого 

Валентина; 

- 26 березня 2019 року - презентація книги Мирослава Григорчука «Україна: 

моя гордість і мій біль»; 

- 19 квітня 2019 року - спільно з ІДКЕП виставка творчого доробку працівників 

та студентів «Світ наших захоплень» до Всесвітнього дня творчості та інноваційної 

діяльності; 

- 12 вересня - презентація колективної збірки поезій «Метро всередині нас»; 

- 16 жовтня - зустріч з учасниками бойових дій «Захисники Вітчизни - гордість 

держави» до Дня захисника Вітчизни; 

- 12 листопада - творча зустріч з письменником Мирославом Григорчуком; 

- 16 грудня - захід-презентація до Міжнародного дня чаю «Подорож в Чайну 

країну». 

 Значна кількість студентів, викладачів та співробітників долучилися до ряду 

виховних та культурно-просвітницьких заходів бібліотеки. 

Усі заходи висвітлювалися на сайті бібліотеки, університету та у місцевій пресі. 

У звітному році Наукова бібліотека продовжувала «звільняти» книги для 

міжнародного руху «буккросинг» у рамках проекту Молодіжної секції УБА. 
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У 2019 році велася робота над «Літописом бібліотеки», у якому відображено 

життєво-важливі події з наукової, методичної, організаційної та виховної роботи 

Наукової бібліотеки Університету за звітний період. 

Робота у сучасній бібліотеці вимагає високого професіоналізму від 

співробітників. Нові підходи до підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки в 

рамках безперервної освіти з використанням сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологій, а саме, професійне спілкування в режимі реального 

часу, дають змогу перейти на іншу ступінь якості оволодіння необхідними знаннями 

в інтерактивному режимі. 

Нові підходи до підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки в рамках 

безперервної освіти з використанням сучасних інформаційних і комунікаційних 

технологій, а саме, професійне спілкування в режимі реального часу, дають змогу 

перейти на іншу ступінь якості оволодіння необхідними знаннями в інтерактивному 

режимі. 

Для створення зон комфорту для користувачів, у жовтні-грудні 2019 року 

приміщення бібліотеки Наукової бібліотеки були умебльований безкаркасними 

стільцями-грушами, виставковими стелажами та інформаційними підставками, які 

дозволяють користувачам зручно працювати у бібліотеці як із книгою, так і з 

власними гаджетами. Один із читальних залів бібліотеки було оснащено під музей 

історії університету. Зокрема, зал був розмежований на зони спеціальними 

ширмами, умебльований м’якими диванами та кріслами, було зроблено 

косметичний ремонт, облаштовано новими енергозберігаючими світильниками, 

експонати музею розміщено на стінах та виставкових стелажах. 

Проблеми та потреби. Для надання якісної інформації користувачам, 

розширення спектру бібліотечних послуг, зокрема, моніторинг публікаційної 

активності науковців університету, є необхідність оновити парк спеціальної та 

комп’ютерної техніки, оскільки застарілі системні блоки виходять з ладу, що 

перешкоджає безперебійній роботі працівників. 

Проблема оцифрування документів також залишається актуальною. 

Планетарний сканер бібліотеки не підлягає ремонту. З даного питання підготовлені 

ряд службових записок з обґрунтуваннями та орієнтовними розрахунками щодо 

придбання обладнання та програмного забезпечення. 

Для забезпечення навчально-виховного процесу та розвитку наукової 

діяльності в університеті, зокрема, ліцензування нових спеціальностей, потрібно 

передбачити у бюджеті витрати на наступний звітний період на передплату 

фахових періодичних видань, електронної бази підручників та навчальних 

посібників видавництва ЦУЛ та придбання наукової і навчальної літератури для 

поповнення (оновлення з нових напрямків) фонду Наукової бібліотеки. 

 

Директор Наукової бібліотеки     С.Я. Цимбалюк 
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ТАБЛИЦЯ 

 основних статистичних показників роботи 

структурних підрозділів Наукової бібліотеки 

за 2019 фінансовий рік 

(станом на 26.12.2019 року) 

Пор. № Назва показника 

Загальне значення по НБ 

Університету ДФС України 

I. Повна назва, рік заснування бібліотеки Наукова бібліотека УДФСУ 

1.1 ПІБ керівника бібліотеки Цимбалюк С.Я. 

1.2 E-mail бібліотеки 25.01@nusta.edu.ua 

1.3 ПІБ ректора ВНЗ Пашко П.В. 

1.4 E-mail ректора papavl@ukr.net 

II. Група за оплатою праці ІІ 

III. Бібліотечні фонди (власні)   

3 Всього примірників власних ресурсів 327158 

  у т.ч. рідкісних та цінних документів   

3.1 За видами   

3.1.1 Книг 273153 

3.1.2 Періодичних видань  40531 

3.1.2.1 у т.ч. журналів - примірників 40528 

3.1.2.2 у т.ч. газет - річних комплектів 3 

3.1.3 Неопублікованих документів 4737 

3.1.4 Електронних носіїв із записом  123 

3.1.5 

Мережних локальних документів, що доступні користувачам бібліотеки 

(не службові) 2448 

3.1.6 Інших документів  6166 

3.2 За мовами     

3.2.1 Державною мовою 304437 

3.2.2 Іноземними мовами 22721 

3.2.2.1 у т.ч. російською мовою 8818 

3.3 За цільовим призначенням    

3.3.1 Наукових видань 73323 

3.3.2 Навчальних видань 246185 

3.3.2.1 

 у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні 

документи) 1 

3.3.3 Літературно-художніх видань 7650 

IV. Електронні ресурси   

4.1 Мережні віддалені ресурси    

4.1.1 Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані)     

4.1.1.1 Кількість придбаних (передплачених) БД 1 

4.1.1.1.1 з них: повнотекстових БД 1 

4.1.1.2 Кількість унікальних назв книг, журналів, ін. 1271 

4.1.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу    

4.1.2.1 Кількість тестових БД   

4.1.2.2 Кількість унікальних назв книг, журналів, ін.   

4.1.3 Ресурси відкритого доступу    

4.1.3.1 Кількість унікальних назв в онлайн-каталозі або БД бібліотеки   

4.2 Бази даних (власні)   

4.2.1 К-ть власних БД 1 

4.2.2 Обсяг власних БД (кількість бібліографічних записів) 156385 

4.2.2.1 з них:  записів у Електронному каталозі  151866 

mailto:25.01@nusta.edu.ua
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4.2.2.2 К-сть введених записів до ЕК за рік 7121 

4.2.2.3 К-сть звернень до ЕК 29547 

4.2.3 К-сть оцифрованих документів за рік   

4.2.3.1 у т.ч. сторінок    

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

4.3.1 URL веб-сайту http://library.nusta.edu.ua/ 

4.3.2 К-сть звернень 35006 

4.4 Інституційний репозитарій   

4.4.1 Назва репозитарію irNUDPSU 

4.4.2 URL репозитарію http/ir.nusta.edu.ua/jspul/ 

4.4.3 К-сть представлених документів (записів) 4007 

4.4.4 К-сть звернень 113056 

4.5. Інші веб-ресурси бібліотеки   

4.5.1 Кількість інших веб-ресурсів бібліотеки   

4.5.2 Кількість звернень   

V. Надійшло документів (власний фонд)   

5 Всього примірників 1988 

5 Всього назв 1479 

5.1 За видами   

5.1.1 Книг - примірників  813 

5.1.2 Книг - назв 1828 

5.1.3 Періодичних видань  640 

5.1.3.1 у т.ч. журналів - примірників 637 

5.1.3.2 у т.ч. газет - річних комплектів 3 

5.1.4 Неопублікованих документів - примірників   

5.1.5 Електронних носіїв із записом - примірників / назв   

5.1.6 Мережних локальних документів  351 

5.1.7 Інших документів  184 

5.2 За мовами    

5.2.1 Державною мовою - примірників 1941 

5.2.2 Іноземними мовами - примірників 47 

5.2.2.1 у т.ч. російською мовою - примірників   

5.3 За цільовим призначенням    

5.3.1 Наукових видань - примірників 1140 

5.3.2 Навчальних видань - примірників 797 

5.3.2.1 

 у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні 

документи)   

5.3.3 Літературно-художніх видань - примірників 51 

VII Обмінний фонд   

7 Всього примірників   

7.1 у т.ч. надійшло примірників   

7.2 у т.ч. передано примірників   

VІII Вибуло примірників з власного фонду 6939 

IX. Користувачі   

9.1 Всього читачів за єдиним обліком 6216 

  у т.ч. віддалених авторизованих користувачів    

9.1.1 Студентів 4063 

9.1.2 Сторонніх 260 

9.2 Обслуговано всіма структурними підрозділами 15830 

X Кількість відвідувань   

10 Всього 65411 

10.1 у т.ч. к-сть звернень до веб-ресурсів бібліотеки 30329 

10.2 у т.ч. к-сть відвідувань масових заходів 2217 

ХI Видано документів із власного фонду   

11 Всього примірників 262305 

  у т.ч.рідкісних та цінних документів   

http://library.nusta.edu.ua/
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11.1 За видами   

11.1.1 Книг 80462 

11.1.2 Періодичних видань  55138 

11.1.2.1 у т.ч. журналів - примірників 54859 

11.1.2.2 у т.ч. газет - примірників 279 

11.1.3 Неопублікованих документів 2068 

11.1.4 Електронних носіїв із записом 56 

11.1.5 Мережних локальних документів  124581 

11.1.6 Інших документів (ноти, мапи, платівки, карти тощо)   

11.2 За мовами    

11.2.1 Державною мовою - примірників 257050 

11.2.2 Іноземними мовами - примірників 5255 

11.2.2.1 у т.ч. російською мовою - примірників 1134 

11.3 За цільовим призначенням    

11.3.1 Наукових видань 24684 

11.3.2 Навчальних видань 236617 

11.3.2.1 у т.ч.в електронній формі (дискети, + локальні мережні документи) 124581 

11.3.3 Літературно-художніх видань 1004 

XII 

Мережні віддалені ресурси - кількість завантажених користувачами 

електронних документів (файлів) 1813 

12.1 Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані)     

12.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу    

ХIII МБА та ЕДД (електронна доставка документів)   

13.1 К-сть абонентів МБА, ЕДД   

13.2 К-сть документів, отриманих з інших бібліотек   

13.2.1 у т.ч сторінок електронних копій   

13.3 К-сть виданих документів іншим бібліотекам   

13.3.1 у т.ч. сторінок електронних копій   

ХIV Культурно-просвітницька робота   

14 Тематичні виставки, перегляди:      

14.1.1 Загальна кількість виставок, переглядів 235 

14.1.2 Представлено документів 6827 

14.2 у т.ч. Віртуальні виставки:                      

14.2.1 Загальна кількість вірт. виставок 10 

14.2.2 Представлено документів 133 

14.3 Бібліографічні огляди:   

14.3.1 Тем 12 

14.3.2 Прочитано 9 

14.4 Кількість масових заходів 26 

ХV. Довідково-інформаційне обслуговування   

15.1.1 К-сть абонентів ВРІ   

15.1.2 К-сть тем ВРІ   

15.1.3 К-сть абонентів ДОК   

15.1.4 К-сть тем ДОК   

15.2 Виконано довідок, всього 5798 

15.2.1 у т.ч. тематичних 3331 

15.2.2 у т.ч. заіндексовано  документів (УДК,ББК) 667/80 

15.3. Виконано в автоматизованому режимі 2045 

15.3.1 у т.ч. віртуальною довідковою службою   

15.3.1.1 URL віртуальної довідкової служби   

15.4 К-сть днів інформ., кафедр, дипломника, фахівців   

15.5 Кількість складених бібліографічних покажчиків 3 

15.6 Кількість опублікованих бібліографічних покажчиків 3 

15.7 Кількість бібліографічних покажчиків, представлених в електронній формі 11 

XVI. Формування інформаційної культури   

16.1 Загальна к-сть проведених занять (в годинах) 6 
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16.2 Програма навчального курсу в академічних годинах:    

16.2.1 у т.ч. для студ. молодших курсів: теорет. 2 

16.2.2 у т.ч. для студ. молодших курсів: практ.   

16.2.3 у т.ч. для студ. старших курсів: теорет. 2 

16.2.4 у т.ч. для студ. старших курсів: практ.   

16.2.5 у т.ч. для наук.-пед. працівників: теорет. 2 

16.2.6 у т.ч. для наук.-пед. працівників: практ.   

XVII Науково-дослідна та науково-методична робота   

17.1 Кількість тем наукових робіт 3 

17.2 Назви тем наукових робіт * 

17.3 Проведено конференцій   

17.4 Проведено семінарів у бібліотеці 2 

17.5 Проведено інших заходів 8 

17.6 К-сть виступів на конференціях, семінарах   

17.7 К-сть публікацій  3* 

XVIII. Матеріально-технічна база (МТБ)   

18.1 Загальна площа приміщень бібліотеки (кв.м.) 2181,9 

18.1.2 у т.ч. площа для зберігання фондів (кв.м.) 704,9 

18.1.3 у т.ч. площа для обслуговування користувачів (кв.м.) 864,8 

18.2 Кількість абонементів 3 

18.3 Кількість читальних залів 7 

18.4 Місць для читачів  380 

XX. Кількість технічних засобів   

20.1 Кількість  комп'ютерів 63 

20.1.1 у т.ч. к-ть серверів 4 

20.2 Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) 47 

20.2.1 у т.ч. АРМ для співробітників 31 

20.2.2          АРМ для користувачів 16 

20.3 К-сть комп. з доступом до Інтернету 27 

20.3.1 у т.ч. для користувачів 16 

20.4 К-сть копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього 48 

20.4.1 у т.ч. сканерів 23 

20.4.2          принтерів 23 

20.4.3          копірів 1 

20.4.4          БФП (багатофункціональні пристрої) 1 

20.5 Кількість телефонних номерів 13 

20.6 Кількість факсів 1 

20.7 Використання технологій WI-FI так/ні так 

20.8 Наявн. ліцензованої бібліотечної системи (вказати назву) АБІС "УФД/Бібліотека" 

ХХI. Фінансові витрати на:   

21.1 Придбання книг   

21.2 Передплату періодичних видань 187101,88 

21.3 Передплату баз даних 30000,00 

21.4 Інші витрати 45440,80 

ХХII. Отримано дари   

22.1 Книг (примірників) 376 

22.2 Книг (на суму) 31466,60 

ХХІII. 

Персонал бібліотеки (без урахування технічного і обслуговуючого 

персоналу)   

23.1 Кількість штатних одиниць  44 

23.2 Загальна к-сть працівників (осіб) бібліотеки 39 

23.3 з них за освітою   

23.3.1 Повна вища освіта 34 

23.3.1.1 у т.ч. вища спеціальна 7 

23.3.2 Базова вища освіта   

23.3.2.1 у т.ч. базова спеціальна   

23.3.3 Початкова вища освіта (неповна вища) 5 
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23.3.3.1 у т.ч. початкова спеціальна 1 

23.3.4 Повна загальна середня освіта   

23.4 за стажем   

23.4.1 До 3 років 11 

23.4.2 3-9 років 9 

23.4.3 10-20 років 11 

23.4.4 Понад 20 років 8 

23.4.5 Працюють повний робочий день 31 

ХХIV. Відносні показники   

25.1 Обертаність 0,80 

25.2 Книгозабезпеченість 52,63 

25.3 Читаність 42,20 

25.4 Відвідуваність 10,52 

      

* 1.   Культура безпеки як елемент загальної культури у високотехнологічному інформаційному середовищі / С. Я. 

Цимбалюк, І. В. Морозова // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці країн V-4 = Problems of 

implementation of information technologies in the economy of V-4 countries / editors : prof. Ing. Jozef Hudak, PhD (SR), 

Liubomyr Fedunkiv, Мін-во освіти і науки України, Державна фіскальна служба України [та ін.]. – Bratislavа : Vusoka 

skola ekonomika manazmentu verejnej spravy, 2019. – S. 231 – 239. 

    2.   Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищої школи з професійно-педагогічної 

діяльності : бібліографія досліднику : [ презентація Power Point (60 слайдів)] [Електронний ресурс] / С. Я. Цимбалюк, Н. 

Б. Добрянська ; Ун-т держ. фіскальної служби України ; 19 червня 2019 р. – Режим доступу : 

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3973 

    3. Соціальна мережа Facebook як сучасний інструмент комунікації вузівської бібліотеки / Н. Б. Добрянська // Сучасна 

бібліотека: проблеми, досвід та вектори розвитку: матер. науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2019 

року, Харків / Національний фармацевтичний університет - Режим доступу: http://lib.nuph.edu.ua/fullis/konf_280519)     

      

        Директор НБ                                                                                    С.Я. Цимбалюк                                          
      

 


