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З огляду на загальне бачення змін, що пропонує Стратегія розвитку 

бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для 

забезпечення сталого розвитку України», відповідно до якої була розроблена 

стратегія власного розвитку, діяльність Наукової бібліотеки у звітному році була 

орієнтована на вивчення потреб читачів, дослідження ринку сучасних 

інформаційних технологій, надання доступу до світових наукових ресурсів, 

навчання користувачів їхнього ефективного використання в науковій діяльності 

на засадах академічної доброчесності, що зі свого боку сприяє покращанню якості 

освіти в університеті. 

Згідно з основною місією бібліотека, крім оперативного надання доступу до 

усіх видів бібліотечних ресурсів, активно проводила їхню популяризацію шляхом 

розкриття найбільш цікавих джерел інформації через віртуальне інформаційне 

середовище й забезпечувала їхнє збереження та відтворення.  

Інформаційно-документний ресурс бібліотеки складається з двох 

взаємопов’язаних і взаємодоповнювальних частин: базового документного фонду 

та електронного контенту навчальної і наукової інформації. 

Власний фонд бібліотеки, беручи до уваги внутрішні відокремлені 

підрозділи, станом на кінець 2020 року нараховує понад 328 тис. примірників 

документів (у т. ч. більше 273 тис. примірників книг, понад 40 тис. прим. 

періодичних видань та близько 4,5 тис. назв мережних локальних документів). 

Таблицю основних статистичних показників роботи Наукової бібліотеки 

Університету ДФС України за 2020 рік подано у додатку 1. 

Наукова бібліотека постійно співпрацює з усіма підрозділами університету, 

починаючи зі знайомства з користувачем (науково-педагогічним працівником 

(НПП), здобувачем вищої освіти, науковим співробітником, співробітником 

університету) під час його реєстрації у Єдиній базі даних «Читачі», видачі 

пластикового читацького квитка та далі супроводжуючи його завдяки 

застосуванню широкого спектра інструментів інформаційного обслуговування, з 

використанням традиційних і електронних ресурсів на основі штрих-кодових 

технологій за допомогою автоматизованої бібліотечної інформаційної системи 

«УФД-Бібліотека», як особисто у приміщенні бібліотеки університету, так і 

дистанційно – за допомогою вебресурсів. 

На базі АБІС «УФД-Бібліотека» функціонує електронний каталог 

документів, що містяться у фонді бібліотеки університету, що налічує понад 156 

тис. записів. Скористатися електронним каталогом можна на головній сторінці 

сайту бібліотеки у рубриці меню «Пошук за фондом бібліотеки», доступ до якого 
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здійснюється за http://library.nusta.edu.ua або через офіційний сайт університету у 

рубриці «Бібліотека». 

Електронний каталог дає змогу шукати як традиційні паперові, так і 

електронні документи за різними категоріями (автор, назва, тематика, рік 

видання). Робота з електронним каталогом дозволяє побачити наявність 

примірників та місце збереження того чи іншого документа. 

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 передбачає таке: пошук 

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

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

новими надходженнями; перегляд віртуальних виставок, що поєднують у собі 

традиційні форми послуг з новими реаліями у віртуальному інформаційному 

середовищі; перевірку стану власного електронного формуляра. 

За 2020 рік на вебсторінці бібліотеки було представлено 24 віртуальні 

виставки, що дозволило оперативно й візуально ознайомитися користувачам з 

новою літературою, визначити її інформаційну цінність. Для перегляду було 

представлено 380 джерел інформації (підручники, посібники, монографії, 

довідники). Крім того, користувачі мали 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 та за повнотекстовими 

електронними документами передплаченої бази підручників і посібників 

видавництва ЦУЛ, а, крім того, за анотованими покажчиками дисертацій, 

біобібліографічними покажчиками, бібліографічними та тематичними списками, 

які теж у повному тексті доступні користувачеві на сайті бібліотеки у рубриці 

«Бібліографічні покажчики». 

Політика нарощування ресурсів шляхом розвитку корпоративних зв’язків 

між бібліотеками та придбання повнотекстових баз даних стає основною у 

бібліотечній діяльності університету. Зокрема, університетом було передплачено 

доступ до повнотекстової бази даних електронних книг видавничої компанії 

«Центр учбової літератури», завдяки чому у 2020 році читачі отримали 

можливість користуватися 1 282 підручниками та посібниками в Інтернеті. 

Доступ до повнотекстової бази даних електронних книг забезпечив 

користувачів інформацією незалежно від наявності книг у читальних залах і на 

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

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

університеті та гуртожитках. 

Використання інформаційних ресурсів, доступних у бібліотеці університету, 

супроводжується навчальним інструктажем щодо правил користування фондом та 

http://library.nusta.edu.ua/
http://ir.nusta.edu.ua/jspui/
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дотримання умов академічної доброчесності, який проводять фахівці Наукової 

бібліотеки. 

Наукова бібліотека забезпечує інформаційну підтримку наукової діяльності, 

доступ до електронних колекцій наукової періодики та міжнародних і вітчизняних 

електронних баз даних провідних видавництв. 

Одними із основних напрямів підтримки наукових досліджень науково-

педагогічних працівників університету є допомога у створенні та редагуванні 

профілів науковців, моніторинг публікаційної активності у наукометричних базах 

та системах, консультування щодо ефективного використання інструментів 

наукометрії та бібліометрії. У 2019 році Університет ДФС України отримав 

доступ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science. У 

2020 році його було продовжено. У зв’язку з епідеміологічною ситуацією 

скористатися базами можна як в університеті, так і дистанційно (WoS, за 

додатковою реєстрацією). 

Фахівці бібліотеки надають консультації щодо реєстрації, пошуку профілю 

науковця у Google Shcolar, Orcid, Pablons, «Науковці України», приєднання до 

«Бібліометрики української науки», 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 й допомагають дослідникам підібрати необхідну інформацію про 

журнали, які індексуються міжнародними наукометричними базами. 

Поряд з цим фахівцями інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки 

надаються послуги з індексації (УДК) наукових публікацій як індивідуально, так і 

за запитом Видавничого центру університету з оформлення списку посилань на 

використані джерела згідно з вимогами національного стандарту та міжнародних 

стилів цитувань, консультування щодо ефективного використання інструментів 

системи автоматизованого підбору документів Grafiati, можливість використання 

якої університет отримав у жовтні 2020 року, оформивши договір тимчасового 

тестового доступу. 

У грудні 2020 року Наукова бібліотека ініціювала підписання договору між 

Університетом ДФС України та ДНТБ для надання користувачам університету 

доступу до повнотекстової бази даних Science Direct, яка містить 25 % світових 

наукових публікацій, забезпечує різноплановий обсяг літератури з різних галузей 

науки, гарантуючи доступ до понад 14 млн публікацій з 2 500 наукових журналів і 

більше 37 тис. книг видавництва Elsevier, а також значний обсяг журналів, 

опублікованих престижними науковими асоціаціями. 

З метою поширення результатів наукових досліджень НПП, які підвищують 

рейтингові показники науковців та університету загалом, у жовтні 2020 року 

Наукова бібліотека спільно з кафедрами розпочала роботу над створенням 

http://www.sciencedirect.com/
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вебнавігатора «Наукометричні профілі науково-педагогічних працівників 

Університету ДФС України» – нового ресурсу, призначеного для спрощення 

пошуку науковців та їхніх профілів в узагальненій онлайн-формі. 

З моменту створення електронного архіву наукових публікацій університету 

– інституційного репозитарію, фахівці сектору підтримки наукових досліджень 

Наукової бібліотеки активно співпрацюють з науковцями та відповідальними 

особами на кафедрах з питань коректного оформлення документів та наповнення 

репозитарію актуальним контентом. Станом на грудень 2020 року в 

інституційному репозитарії зареєстровано понад 6 тис. публікацій науковців 

університету. 

Поряд із забезпеченням основних бібліотечних процесів фахівці бібліотеки 

спільно з представниками кафедр оновлюють та наповнюють електронну 

колекцію навчально-методичних матеріалів університету, яка розміщена на 

платформі АБІС «УФД-Бібліотека» і доступна для користувачів на сайті 

бібліотеки університету за авторизованим доступом. На сьогодні на платформі 

розміщено понад 4 тис. документів, які постійно оновлюються. 

Одним із суттєвих поштовхів активізації науковців щодо наповнення ІР та 

бази «Методичні матеріали» стало проведення ліцензування та акредитації 

освітніх програм. Фахівці бібліотеки беруть безпосередню участь у роботі 

експертних груп, інформуючи представників НАЗЯВО щодо технічних та 

інформаційних можливостей бібліотеки для забезпечення наукового та освітнього 

процесів університету. Протягом 2020 року бібліотекою було супроводжено 15 

онлайн-засідань експертних груп із різних освітніх програм (зокрема, 

«Регіональне управління та самоврядування», «Психологія», «Управління 

господарсько-правовою діяльністю», «Охорона та захист цивільних прав», «Облік 

і оподаткування», «Фізична культура і спорт», «Економіка», «Право», «Правове 

забезпечення фінансової безпеки держави», «Фінансові розслідування», 

«Організаційно-правові механізми європейського співробітництва в економічній 

сфері» та ін.), у межах яких проводилися онлайн-екскурсії та презентація як 

традиційних паперових, так і електронних ресурсів бібліотеки. 

Одним із прогресивних напрямів діяльності бібліотекарів є консультування 

та оформлення документів для отримання свідоцтва про реєстрацію авторського 

права на твір. Співробітники Наукової бібліотеки надають допомогу в оформленні 

документів для реєстрації авторського права на твір. Постійно наповнюється база 

свідоцтв на сайті бібліотеки, у якій станом на грудень 2020 року розміщено 

близько 800 скан-копій свідоцтв та ведеться загальноуніверситетський реєстр. 

Протягом року науковці, представники кафедр університету та бібліотекарі 

мали змогу підвищувати ефективність використання баз Scopus і Web of Science 

завдяки участі у численних семінарах та вебінарах, які проводять організації 

Clarivate Analitics та Elsevir з наданням відповідних сертифікатів. 
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Фахівцями бібліотеки було організовано та проведено круглий стіл, ряд 

семінарів-тренінгів, вебінарів для представників кафедр та наукових 

співробітників науково-дослідного інституту фіскальної політики у режимі 

офлайн та онлайн із залученням фахівців компанії Clarivate. Це, зокрема, вебінари 

«Знайомство зі Scopus»; «Вступ до наукометрії. WoS»; «Профілі автора: 

створення, корегування, можливості», «Профіль установи у WoS: створення, 

корегування, використання» тощо. Кількість учасників семінарів на базі 

університету становила близько 150 осіб (понад 30 % загальної кількості НПП 

університету). 

Доступ та реєстрація до міжнародних науко метричних баз даних Scopus і 

Web of Science, пошукових систем Google Scholar, Orcid, Grafiati та інших 

ресурсів, доступних на сайті Наукової бібліотеки, здійснюється через її 

вебсторінку або сайт університету. 

Поряд з цим бібліотекарі беруть участь у ряді заходів, які організовують 

колеги та фахівці бібліотек-партнерів та наукових установ, зокрема: у науково-

практичному семінарі «Універсальна десяткова класифікація: нові можливості 

інформаційно-пошукової системи», «Як забезпечити академічну доброчесність у 

закладі вищої освіти» тощо. 

Безумовно, бібліотечний простір є не тільки базою для отримання 

релевантної інформації для забезпечення освітнього процесу й наукових 

досліджень, а і культурним осередком для розвитку інформаційної грамотності, 

академічної доброчесності своїх користувачів, у тому числі таких поважних, як 

студенти Університету третього віку «СВІТ», що з 2019 року успішно функціонує 

на базі Навчально-наукового інституту інформаційних технологій Університету 

ДФС України. Студенти Університету третього віку нарівні з іншими 

здобувачами вищої освіти отримують пластиковий читацький квиток, який 

відкриває власнику доступ до всіх інформаційних ресурсів бібліотеки. Крім того, 

студентам цього Університету було проведено ряд семінарів-тренінгів з основ 

користування комп’ютерною технікою та необхідними інструментами 

інформаційних технологій для роботи в мережних застосунках. Фахівці 

бібліотеки з радістю та наснагою допомагають людям поважного віку не тільки 

отримати нові знання, а й поділитися власними вміннями та досвідом. Для 

студентів Університету третього віку бібліотека університету стала тією 

унікальною оазою, де вони мають змогу з користю проводити вільний час, 

розширювати коло спілкування та інтересів. Під час карантинних обмежень 

робота проводилася дистанційно, училися працювати на платформі «Zoom». 

Для обміну досвідом, вивчення кращої практики бібліотек ВНЗ був 

започаткований регіональний науково-практичний семінар «Психоемоційна 

безпека: освітній та соціокультурний вимір», що проходив у три етапи. Перший – 

на базі бібліотеки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
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університет імені Григорія Сковороди», другий – Національного університету 

фізичного виховання і спорту України у січні – лютому 2020-го. Завершальним 

етапом плідної співпраці з бібліотеками-партнерами у вересні 2020 року став 

круглий стіл на базі Наукової бібліотеки Університету ДФС України, 

присвячений 100-річчю університету, «Перспективи розвитку наукових бібліотек 

закладів вищої освіти в умовах сьогодення». 

Для забезпечення освітнього процесу та на виконання вимог експертної 

комісії з питань ліцензування й акредитації освітньо-наукових програм, 

оновлення бібліотечного фонду бібліотека (співробітники закріплені за 

навчально-науковими інститутами) постійно співпрацює з авторами щодо 

передання до фонду Наукової бібліотеки обов’язкового примірника навчальних та 

наукових видань, рекомендованих до друку Вченою радою університету. На 

сьогодні близько 80 % видань навчально-наукової літератури, яка розглянута 

Вченою радою університету та рекомендована до друку у 2018–2020 рр., уже 

передані до Наукової бібліотеки, а їхні електронні копії – до інституційного 

репозитарію. На виконання поставлених адміністрацією університету завдань 

фахівці бібліотеки, відповідно до внутрішньо бібліотечного розподілу та 

закріплення бібліотекарів за навчально-науковими інститутами, постійно 

підтримують зв’язок з останніми, регулярно інформують про результати аналізу 

їхньої публікаційної активності, про всі заходи (вебінари, онлайн-семінари-

тренінги) Наукової бібліотеки та новинки Видавничого центру університету. 

Не менш важливим напрямом Наукової роботи бібліотеки є створення 

власної наукової продукції, зокрема: біобібліографічних та бібліографічних 

видань, а саме: анотованих покажчиків дисертаційних робіт, наявних у фонді 

Наукової бібліотеки, бібліографічних покажчиків праць НПП університету, 

біобібліографічних покажчиків серії «Портрети вчених УДФСУ». На сьогодні у 

фонді бібліотеки нараховується близько 20 бібліографічних видань як у 

друкованому, так і паперовому вигляді, 4 з яких видано у 2020 році (додаток 2). Із 

друкованою продукцією бібліотеки можна ознайомитися у читальних залах, а 

електронна копія всіх бібліографічних видань доступна на сайті бібліотеки. 

Усе частіше для задоволення інформаційних запитів науковців університету 

фахівці бібліотеки практикують індивідуальну роботу з питань надання 

комплексної допомоги, починаючи зі списків рекомендованої літератури і 

завершуючи просуванням публікацій науковця у вітчизняних та міжнародних 

наукових осередках за допомогою як інструментів внутрішньо університетського 

бібліотечного обслуговування, так і використання інформаційних ресурсів 

Інтернету, зокрема сайту Наукової бібліотеки та сторінки у соціальних мережах. 

За 2020 рік фахівцями бібліотеки було надано понад 160 індивідуальних 

консультацій. 
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На сьогодні в умовах обмеженого доступу до традиційних бібліотечних 

інформаційних ресурсів популярною серед науковців, викладачів та студентів є 

сторінка Наукової бібліотеки університету у Facebook, яку фахівці бібліотеки 

наповнюють контентом ще з 2014 року. За допомогою Facebook бібліотекарі 

постійно інформують користувачів щодо нових видань університету, виставляють 

анонси та короткі огляди заходів, які відбуваються як у приміщенні бібліотеки 

університету, так і онлайн. Нині сторінка має понад 520 підписників. Інформація 

сторінки охоплює понад 3 тис. користувачів щомісяця. 

Нові підходи до підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки в межах 

безперервної освіти з використанням сучасних інформаційних і комунікаційних 

технологій, а саме професійного спілкування в режимі реального часу, дають 

змогу перейти на інший рівень якості оволодіння необхідними знаннями в 

інтерактивному режимі. За звітний період бібліотекарі оволоділи вміннями та 

навичками роботи з програмами для організації нарад, семінарів, вебінарів 

підписників, що проводяться онлайн, тощо. 

Протягом року продовжувалася робота над створенням зон комфорту для 

користувачів. Так, у читальному залі періодичних видань та абонементі 

навчальної літератури було оформлено фото зони. На вході до бібліотеки було 

розміщено два книжкові годинники. Ведеться робота з оформлення третього 

поверху корпусу С інформаційними стендами щодо історичних фактів, основних 

напрямів діяльності та яскравих моментів життя бібліотеки університету. 

 

Основними перспективними напрямами роботи Наукової бібліотеки є 

такі: 

1) інтегрування бібліотеки університету зі світовим науково-освітнім 

простором; 

1) пошук інноваційних ресурсів та використання новітніх інструментів у 

науковій діяльності працівників університету; 

3) моніторинг та підтримка публікаційної активності науковців університету 

у міжнародних та вітчизняних наукометричних базах даних та аналітичних 

пошукових системах; 

4) формування інформаційного забезпечення наукової, науково-технічної, 

інноваційної, навчальної та культурно-просвітницької діяльності в освітньому 

просторі університету. 

 

Проблеми, що заважають розвитку Наукової бібліотеки університету 

Оскільки оцифровування бібліотечних фондів, надання відкритого доступу 

до документів (як друкованих, так і електронних) змінюють якісну сутність 

традиційної бібліотеки, вносять важливі й необхідні зміни в організацію нашої 
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роботи, а також вимагають нових видів компетентності від працівників, виникає 

нагальна потреба в: 

– оновленні сервісів, парку спеціальної та комп’ютерної техніки; 

– виділенні коштів для підвищення кваліфікації бібліотечних працівників; 

– системному оновленні бібліотечного фонду традиційними та електронними 

ресурсами та своєчасному виділенні коштів для передплати періодичних 

видань. 

 

 

Директор Наукової бібліотеки     Світлана ЦИМБАЛЮК 
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Додаток 1 

ТАБЛИЦЯ 

 основних статистичних показників роботи  

Наукової бібліотеки 

Університету державної фіскальної служби України 

за 2020 фінансовий рік 

(станом на 15.12.2020) 

Пор. № Назва показника 

Загальне значення НБ 

УДФСУ  

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 ЗВО Пашко П.В. 

1.4 E-mail ректора papavl@ukr.net 

II. Група за оплатою праці III 

III. Бібліотечні фонди (власні)   

3 Всього примірників власних ресурсів 328611 

  у т.ч. рідкісних та цінних документів   

3.1 За видами   

3.1.1 Книг 273607 

3.1.2 Періодичних видань  40321 

3.1.2.1 у т.ч. журналів - примірників 40318 

3.1.2.2 у т.ч. газет - річних комплектів 3 

3.1.3 Неопублікованих документів 4733 

3.1.4 Електронних носіїв із записом  124 

3.1.5 

Мережних локальних документів, що доступні користувачам 

бібліотеки (не службові) 4484 

3.1.6 Інших документів  5342 

3.2 За мовами     

3.2.1 Державною мовою 307393 

3.2.2 Іноземними мовами 21218 

3.2.2.1 у т.ч. російською мовою 15274 

3.3 За цільовим призначенням    

3.3.1 Наукових видань 83400 

3.3.2 Навчальних видань 237586 

3.3.2.1 

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

мережні документи) 1 

3.3.3 Літературно-художніх видань 7624 

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. 1282 

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. 25000 

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    

mailto:25.01@nusta.edu.ua
mailto:papavl@ukr.net
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4.2 Бази даних (власні)   

4.2.1 К-ть власних БД 1 

4.2.2 Обсяг власних БД (кількість бібліографічних записів) 158975 

4.2.2.1 з них:  записів у Електронному каталозі  156510 

4.2.2.2 К-сть введених записів до ЕК за рік 6759 

4.2.2.3 К-сть звернень до ЕК 17584 

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 ЗВО)   

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

4.3.2 К-сть звернень 37599 

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) 6018 

4.4.4 К-сть звернень 230036 

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 4009 

5 Всього назв 2151 

5.1 За видами   

5.1.1 Книг - примірників  710 

5.1.2 Книг - назв 508 

5.1.3 Періодичних видань  863 

5.1.3.1 у т.ч. журналів - примірників 859 

5.1.3.2 у т.ч. газет - річних комплектів 4 

5.1.4 Неопублікованих документів - примірників   

5.1.5 Електронних носіїв із записом - примірників / назв   

5.1.6 Мережних локальних документів  2036 

5.1.7 Інших документів  400 

5.2 За мовами    

5.2.1 Державною мовою - примірників 3863 

5.2.2 Іноземними мовами - примірників 146 

5.2.2.1 у т.ч. російською мовою - примірників 28 

5.3 За цільовим призначенням    

5.3.1 Наукових видань - примірників 1142 

5.3.2 Навчальних видань - примірників 2793 

5.3.2.1 

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

мережні документи)   

5.3.3 Літературно-художніх видань - примірників 74 

VI. Обмінний фонд   

6 Всього примірників   

6.1 у т.ч. надійшло примірників   

6.2 у т.ч. передано примірників   

VІI. Вибуло примірників з власного фонду 2556 

VІII. Користувачі   

8.1 Всього читачів за єдиним обліком 6068 

  у т.ч. віддалених авторизованих користувачів    

8.1.1 Студентів 3762 

8.1.2 Сторонніх 122 

8.2 Обслуговано всіма структурними підрозділами 176947 

IX. Кількість відвідувань   

9 Всього 267903 
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9.1 у т.ч. к-сть звернень до веб-ресурсів бібліотеки 37599 

9.2 у т.ч. к-сть відвідувань масових заходів 268 

Х. Видано документів із власного фонду   

10 Всього примірників 269331 

  у т.ч.рідкісних та цінних документів   

10.1 За видами   

10.1.1 Книг 33142 

10.1.2 Періодичних видань  19545 

10.1.2.1 у т.ч. журналів - примірників 19429 

10.1.2.2 у т.ч. газет - примірників 116 

10.1.3 Неопублікованих документів 1212 

10.1.4 Електронних носіїв із записом 20 

10.1.5 Мережних локальних документів  215412 

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

10.2 За мовами    

10.2.1 Державною мовою - примірників 266744 

10.2.2 Іноземними мовами - примірників 2587 

10.2.2.1 у т.ч. російською мовою - примірників 1296 

10.3 За цільовим призначенням    

10.3.1 Наукових видань 6377 

10.3.2 Навчальних видань 262710 

10.3.2.1 

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

мережні документи)   

10.3.3 Літературно-художніх видань 244 

XI. 

Мережні віддалені ресурси - кількість завантажених 

користувачами електронних документів (файлів)   

11.1 Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані)   3770 

11.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу  14 

ХII. МБА та ЕДД (електронна доставка документів)   

12.1 К-сть абонентів МБА, ЕДД   

12.2 К-сть документів, отриманих з інших бібліотек   

12.2.1 у т.ч сторінок електронних копій   

12.3 К-сть виданих документів іншим бібліотекам   

12.3.1 у т.ч. сторінок електронних копій   

ХIII. Культурно-просвітницька робота   

13 Тематичні виставки, перегляди:      

13.1.1 Загальна кількість виставок, переглядів 239 

13.1.2 Представлено документів 5798 

13.2 у т.ч. Віртуальні виставки:                      

13.2.1 Загальна кількість вірт. виставок 24 

13.2.2 Представлено документів 380 

13.3 Бібліографічні огляди:   

13.3.1 Тем   

13.3.2 Прочитано   

13.4 Кількість масових заходів 4 

ХIV. Довідково-інформаційне обслуговування   

14.1.1 К-сть абонентів ВРІ   

14.1.2 К-сть тем ВРІ   

14.1.3 К-сть абонентів ДОК   

14.1.4 К-сть тем ДОК   

14.2 Виконано довідок, всього 2230 

14.2.1 у т.ч. тематичних 1603 

14.2.2 у т.ч. заіндексовано  документів (УДК) 204 

14.3. Виконано в автоматизованому режимі 816 

14.3.1 у т.ч. віртуальною довідковою службою   
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14.3.1.1 URL віртуальної довідкової служби   

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

14.5 Кількість складених бібліографічних покажчиків 4 

14.6 Кількість опублікованих бібліографічних покажчиків 4 

14.7 

Кількість бібліографічних покажчиків, представлених в електронній 

формі 4 

XV. Формування інформаційної культури   

15.1 Загальна к-сть проведених занять (в годинах) 34 

15.2 Програма навчального курсу в академічних годинах:    

15.2.1 у т.ч. для студ. молодших курсів: теорет. 3 

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

15.2.3 у т.ч. для студ. старших курсів: теорет. 3 

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

15.2.5 у т.ч. для наук.-пед. працівників: теорет.   

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

XVI. Науково-дослідна та науково-методична робота   

16.1 Кількість тем наукових робіт 1 

16.2 Назви тем наукових робіт * 

16.3 Проведено конференцій   

16.4 Проведено семінарів у бібліотеці 2 

16.5 Проведено інших заходів 1 

16.6 К-сть виступів на конференціях, семінарах 2 

16.7 К-сть публікацій  1 

XVII. Матеріально-технічна база (МТБ)   

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

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

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

17.2 Кількість абонементів 2 

17.3 Кількість читальних залів 6 

17.4 Місць для читачів  380 

XVIII. Технічна характеристика приміщень   

18.1 Потребує капітального ремонту (кв.м.)   

18.2 Перебуває в аварійному стані (кв.м.)   

XIX. Кількість технічних засобів   

19.1 Кількість  комп'ютерів 63 

19.1.1 у т.ч. к-ть серверів 4 

19.2 Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) 47 

19.2.1 у т.ч. АРМ для співробітників 31 

19.2.2          АРМ для користувачів 16 

19.3 К-сть комп. з доступом до Інтернету 27 

19.3.1 у т.ч. для користувачів 16 

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

19.4.1 у т.ч. сканерів 23 

19.4.2          принтерів 23 

19.4.3          копірів 1 

19.4.4          БФП (багатофункціональні пристрої) 1 

19.5 Кількість телефонних номерів 13 

19.6 Кількість факсів 1 

19.7 Використання технологій WI-FI так/ні так 

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

ХХ. Фінансові витрати на:   

20.1 Придбання книг   

20.2 Передплату періодичних видань   

20.3 Передплату баз даних 30000 

20.4 Інші витрати 23760 
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ХХI. Отримано дари   

21.1 Книг (примірників) 425 

21.2 Книг (на суму) 40009,46 

21.3 ПК та іншої комп. техніки (одиниць)   

21.4 ПК та іншої комп. техніки (на суму)   

21.5 Інше (сума)   

ХХІI. 

Персонал бібліотеки (без урахування технічного і 

обслуговуючого персоналу)   

22.1 Кількість штатних одиниць  44 

22.2 Загальна к-сть працівників (осіб) бібліотеки 34 

22.3 

з них за освітою    (у разі одержання освіти в кількох навчальних 

закладах, рівень освіти визначається відповідно до учбового 

закладу вищого рівня, який закінчив працівник)   

22.3.1 Повна вища освіта (2-й рівень) 27 

22.3.1.1 у т.ч. вища спеціальна 7 

22.3.2 Базова вища освіта (1-й рівень)   

22.3.2.1 у т.ч. базова спеціальна   

22.3.3 Початкова вища освіта (неповна вища) 8 

22.3.3.1 у т.ч. початкова спеціальна 1 

22.3.4 Повна загальна середня освіта   

22.4 за стажем   

22.4.1 До 3 років 7 

22.4.2 3-9 років 8 

22.4.3 10-20 років 12 

22.4.4 Понад 20 років 8 

22.4.5 Працюють повний робочий день 31 

ХХIII. Відносні показники   

23.1 Обертаність 0,82 

23.2 Книгозабезпеченість 54,15 

23.3 Читаність 44,39 

23.4 Відвідуваність 44,15 

   
    *1.  Принципи системності в українській податковій термінології / О. В. Чорна, С. Я. Цимбалюк // Тенденції та 

перспективи формування професійної лексики : допов. X Міжнар. наук.-практ. семінару, присвяченого питанням 

функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології, 15 

травня 2020 р. / Мін-во фінансів України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Вип. X. – C. 94–99. Режим 

доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/5080 

        

 

  Директор Наукової бібліотеки                                                                   С.Я. Цимбалюк 
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Додаток 2 

 

Бібліографічні покажчики за 2020 рік 

 

1. Цимбалюк Світлана Ярославівна: біобібліогр. покажч. / уклад.: 

Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко; наук. ред. Н. І. Зикун; Державна фіскальна служба 

України, Наукова бібліотека Університету ДФС України. Ірпінь: Університет 

ДФС України, 2020. 84 с. (Серія «Портрети вчених Університету ДФС України»). 

2. Максименко Іван Андрійович: біобібліогр. покажч. / уклад.: 

Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко; наук. ред. С. Я. Цимбалюк; Державна фіскальна 

служба України, Наукова бібліотека Університету ДФС України. Ірпінь: 

Університет ДФС України, 2020. 48 с. (Серія «Портрети вчених Університету 

ДФС України»). 

3. Анотований покажчик дисертаційних робіт, наявних у фонді Наукової 

бібліотеки Університету ДФС України (2013–2016 рр.) / уклад.: Н. П. Фурман, 

С. Ж. Йовженко; наук. ред. С. Я. Цимбалюк; Державна фіскальна служба України, 

Наукова бібліотека Університету ДФС України. Ірпінь, 2020. Ч. ІІІ. Книга 2. 488 с. 

4. Наукові праці науково-педагогічних працівників (2019 рік) : 

бібліографічний покажчик / уклад.: Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко; наук. ред. 

С. Я. Цимбалюк; Наукова бібліотека Університету ДФС України. Ірпінь, 2020. 

259 с. (Серія «Наукові здобутки Університету ДФС України»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Наукової бібліотеки     Світлана ЦИМБАЛЮК 
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