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Основні виробничі завдання 

Наукової бібліотеки УДФСУ
□ формування інформаційного простору бібліотеки достовірною

інформацією відповідно до завдань і напрямів роботи
Університету;

□ створення консультативної групи з підтримки публікаційної
діяльності НПП та оприлюднення результатів наукових
досліджень, що індексуються наукометричними платформами;

□ створення розгалуженого довідково-пошукового апарату;

□ активізація роботи з електронними ресурсами – електронним
каталогом, власним електронним архівом, розміщенням
інформації з популяризації фондів на бібліотечному та
університетському сайтах та у соціальних мережах;

□ підвищення рівня ІТ-компетентності студентів і НПП
(підготовка методичних матеріалів з питань користування
цифровим контентом бібліотеки, проведення семінарів-тренінгів
тощо);

□ підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів, участь у 
науково-практичних конференціях;

□ підготовка і випуск власних наукових продуктів: 
бібліографічно-реферативних та біобібліографічних покажчиків.



ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ  РОБОТИ 

за 2019 рік

Загальний фонд 327158 прим.

у т.ч.:

Книги 273153 прим.

Періодичні видання (журнали)

У 2019 році надійшло

У  2020 році передплачено

40531од. збер.

(310 назв)

599 од. збер.

(84 назви)

93 назви

Електронні видання

у т.ч.:
8750 документів

ІР – 4356 док.;

ЦУЛ – 1271 док.;

Локальні док.– 3123

Користувачі за єдиним обліком 6216 осіб

у т.ч. студ. - 4063

Обслуговано усіма структурн. підрозділ.

Книгозабезпеченість 

Видано документів

Відвідуваність

15830 осіб

52,63%

262305 прим.

10,52

Загальна площа

Читальні зали

Абонементи

2182,9 м2

7 на 380 місць

2

АРМ

у.т.ч.: Інтернет-місць для користувачів

47

16

Зміна показника          

порівняно із 

попереднім звітним

періодом,%

1,5

0,1

2,1

10,7

32,8

10,2

9,3

7,6

2,9

4,4

У читальному залі 

було розміщено музей 

історії університету 

Назва показника                                      Значення показника



Джерела нових надходжень 

книжкового фонду (прим.)



Динаміка нових надходжень за 

підрозділами НБ (прим.)

* у т.ч. 985 книг

*



Динаміка надходження та вибуття 

книжкового фонду



Інформаційне забезпечення 
освітнього процесу

АВТОМАТИЗОВАНА 

БІБЛІОТЕЧНА 

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 

“УФД-БІБЛІОТЕКА”

Пошук документа в 

електронному каталозі 

фонду бібліотеки за 

різними критеріями

Електронна реєстрація 

користувачів у базі та 

видача пластикового 

читацького квитка

Автоматизовані процеси 

обробки, обліку,  

переміщення документів 

із застосуванням штрих-

кодових технологій

Автоматизований 

процес видачі та 

повернення документів

Використання  

користувачами 

особистого 

електронного 

формуляра для 

моніторингу історії 

видачі-повернення 

документів

АВТОМАТИЗОВАНА 

БІБЛІОТЕЧНА 

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 

“УФД-БІБЛІОТЕКА”



WEB САЙТ БІБЛІОТЕКИ
http://library.nusta.edu.ua або http://www.nusta.edu.ua

рубрика «Бібліотека».

http://library.nusta.edu.ua/
http://www.nusta.edu.ua/


ЕЛЕКТРОННІ  РЕСУРСИ  НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

ДОСТУПНІ НА САЙТІ БІБЛІОТЕКИ



Необмежений доступ до інформації 

через електронний каталог
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Пошук 

документа в 

електронному 

каталозі фонду 

бібліотеки за 

різними 

критеріями



Структура  електронного 

каталогу
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Станом на 01.04.2020



Інституційний репозитарій

4356 док.

станом на 

01.04.2020



Динаміка наповнення 

Інституційного репозитарію



Наповнення Інституційного репозитарію у 

розрізі структурних підрозділів

Наповнення Інституційного репозитарію у 

розрізі структурних підрозділів

Станом на 

01.04.2020



Наповнення Інституційного репозитарію у 

розрізі видів документів

Станом 

на 

01.04.2020



МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

НА САЙТІ БІБЛІОТЕКИ

Станом

на

01.04.2020



Динаміка наповнення баз

електронних документів



Передплачені інформаційні ресурси



Передплачені інформаційні ресурси

Станом на 01.04.2020

понад 1270 

повнотекстових 

підручників 

(посібників)



Передплачені інформаційні ресурси

01.06.19 Університет ДФС України отримав 

доступ до міжнародних наукометричних 

баз даних Scopus і Web of Science.



Організація Науковою бібліотекою семінарів-

тренінгів з питань ефективного використання 

електронних інформаційних ресурсів



БІБЛІОТЕКА - НА ДОПОМОГУ 

НАУКОВЦЮ

* Створення профілю у Google 

Scholar та пошук наукових 

робіт за допомогою системи

•Реєстрація науковця у 

системі

• “Бібліометрика української 

науки “

* Реєстрація та створення 

профілю в ORCID



БІБЛІОТЕКА - НА ДОПОМОГУ 

НАУКОВЦЮ
* Допомога у налаштуванні та 

редагуванні профілів науковця, 

пошук інформації  у 

міжнародних наукометричних 

базах 

Web of Science та Scopus

* Збір та аналіз інформації щодо 

публікаційної активності 

науковців університету 

(індивідуально та за 

структурними підрозділами)



Університет у рейтингу українських ЗВО 

за показниками Scopus 2020 року*

* За показниками SciVerse Scopus

https://www.elsevier.com/solutions/scopus


Кількісні показники публікаційної 

активності навчально-наукових 

інститутів УДФСУ

Станом 

на 

01.04.2020



Кількісні показники публікаційної 

активності навчально-наукових 

інститутів УДФСУ Станом 

на 

01.04.2020



Кількісні показники публікаційної 

активності навчально-наукових 

інститутів УДФСУ
Станом 

на 

01.04.2020



Оформлення авторського права на твір у 

розрізі структурних підрозділів університету

Станом на

01.04.2020

613 свідоцтв



Свідоцтва про авторське право на твір на 

сайті бібліотеки університету



Реєстр свідоцтв про авторське право на твір

mailto:25.01@nusta.edu.ua


НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ 

БІБЛІОТЕКИ

Бібліографічні покажчики у 

відкритому доступі

Анотовані покажчики 

дисертаційних робіт

Серія покажчиків “ Наукові праці 

науково-педагогічних працівників 

УДФСУ”



Лекторії для студентів, курсантів та 

викладачів щодо використання

електронних ресурсів Наукової бібліотеки



Участь Наукової бібліотеки у конференціях, 

круглих столах та семінарах



Партнерство задля інновацій та 

обміну кращими практиками



Наукова бібліотека УДФСУ –

офіційний партнер

Української бібліотечної асоціації



Культурно-просвітницькі заходи



Створення комфортного простору 



Музей історії університету у 

читальному залі бібліотеки



Музей історії університету у 

читальному залі бібліотеки



Основні пріоритети розвитку

Наукової бібліотеки до 2021 року

- Поширення результатів наукових досліджень університету у

науковому інформаційному полі.

- Формування власного інформаційного ресурсу та надання

інформаційних послуг з метою організації комфортного

інформаційно-бібліотечного середовища.

- Розвиток міжбібліотечних форм співпраці для розширення

можливостей доступу до інформаційних ресурсів.

- Діагностика і модернізація парку спеціальної і комп'ютерної

техніки.

- Реконструкція та оновлення дизайну читальних залів.

- Вирішення нагальних проблем:

- Оновлення та проведення технічного обслуговування:

1)спеціальної та комп’ютерної техніки, на якій функціонує сайт

бібліотеки; 2)автоматизованої інформаційної бібліотечної

системи «УФД-Бібліотека; 3) АРМів стратегічно-важливих

секторів бібліотечного обслуговування інформаційних процесів

університету.



БІБЛІОТЕКА 2021

як нова технологічна платформа для комунікації 

та надання інформаційних послуг  для 

авторизованих  користувачів у режимі 24/7



КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ

на період 2015-2020 рр.

library.nusta.edu.ua

mailto:25.01@nusta.edu.ua
mailto:25.01@nusta.edu.ua
mailto:25.01@nusta.edu.ua
mailto:tsimbalyuks@gmail.com
mailto:25.01@nusta.edu.ua
mailto:tsimbalyuks@gmail.com
http://library.nusta.edu.ua/

