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Актуальність теми

 Роль бібліотеки ВНЗ – бути центром інтегрованого 
інформаційного забезпечення навчального і наукового 
процесів, інформаційно-бібліотечним комплексом що 
не тільки зберігає інформацію, а й надає послуги з 
орієнтації в різноманітних широких її потоках, а також 
забезпечує в режимі реального часу доступ до різних, у 
т. ч. і світових інформаційних ресурсів.

 Виконання цієї важливої місії потребує змін форм і 
методів бібліографічної роботи та використання у ній 
новітніх електронних технологій.



Мета, об’єкт, предмет дослідження

 Мета - дослідження бібліографічної  діяльності 
бібліотек ВНЗ та висвітлення її стану у науково-
технічній бібліотеці Вінницького національного 
технічного університету.

 Об’єкт дослідження – бібліографічна діяльність 
бібліотек ВНЗ.

 Предмет дослідження – процеси 
бібліографування та бібліографічного 
обслуговування науково-технічної бібліотеки 
Вінницького національного технічного 
університету.



Завдання дослідження

 проаналізувати стан наукового вивчення проблеми та джерелознавчої 
бази роботи;

 вивчити історію становлення бібліографічної діяльності як складової 
науково-інформаційної діяльності бібліотек ВНЗ; розглянути понятійний 
апарат і дослідити законодавче та нормативно-правове забезпечення 
бібліографічної діяльності; 

 охарактеризувати основні процеси та методику бібліографічної 
діяльності, зокрема: види інформаційних послуг, які надають бібліотеки 
ВНЗ в процесі довідково-бібліографічного обслуговування; форми 
диференційованого та масового бібліографічного інформування; 
методику складання бібліографічних посібників, як важливої складової 
науково-бібліографічної діяльності бібліотек ВНЗ;

 дослідити формування інформаційної культури користувачів бібліотек 
ВНЗ; 

 розкрити організацію бібліографічного обслуговування користувачів та 
види інформаційних послуг у НТБ ВНТУ.



Бібліографічна діяльність НТБ ВНТУ

 Основні напрями:
 Бібліографування як процес виробництва 

бібліографічної інформації.
 Бібліографічне обслуговування -

доведення бібліографічної інформації до 
споживачів:

 - довідково-бібліографічне обслуговування;
 - бібліографічне інформування споживачів.
 Формування інформаційної культури 

користувачів.



Статистичні показники роботи бібліотеки 



Бібліографічна продукція НТБ ВНТУ



Методичні рекомендації



День інформації

 Мета заходу – ознайомити викладачів,
аспірантів та студентів університету з
новинками, надати можливість
безпосередньо ознайомитися з виданнями
для відбору матеріалів і подальшого їх
використання в науковій, професійній,
управлінській та адміністративній роботі.

 Включає проведення виставок нових
надходжень літератури (документів різних
видів, типів та на різних носіях інформації),
організацію бібліографічних оглядів, бесід,
консультацій та формування “Бюлетеня
нових надходжень”.

 Дні інформації бувають тематичними
(представляють собою заходи, спрямовані
на комплексне інформування відвідувачів
по конкретній темі або для певної групи
фахівців) і універсальними (знайомлять
читачів з новими виданнями - книгами,
газетами, журналами, електронними
документами, які поповнили фонд
бібліотеки).



Віртуальна виставка «Нові надходження»

Виставка знайомить з виданнями, які збагатили фонд нашої книгозбірні і створена за
допомогою сервісу Calameo. Зміст представлених видань розкрито за допомогою
анотацій.

http://lib.vntu.edu.ua/pages/40.html


День бібліотеки на факультеті

 Мета – інформування читачів про нові досягнення науки та техніки, передовий 
виробничий досвід, популяризація фондів бібліотеки та розкриття інформаційних 
можливостей книгозбірні.

 Включає відкриті перегляди, тематичні виставки літератури за фахом, постери, 
бібліографічні огляди, консультації та виступи фахівців.



Слайд-лекція “Основи інформаційної 
культури”

 Інформаційна культура - сукупність 
інформаційного світогляду, системи знань 
та вмінь, що забезпечують самостійну 
діяльність, спрямовану на задоволення 
індивідуальних інформаційних потреб з 
використанням як традиційних, так і 
новітніх інформаційних технологій.

 Завдання бібліотеки:
 – виховати у студентів інформаційну 

культуру, культуру читання, формувати 
вміння користуватися бібліотекою, її 
довідковим апаратом, розвивати творчу 
думку, пізнавальні здібності та інтереси 
студентів, сприяти успішному засвоєнню 
ними навчальних програм;

 – здійснювати інформаційний супровід 
науково-освітньої діяльності;

 – забезпечувати зростання професійної 
компетенції викладачів;

 – виховувати в студентів культуру, 
національну свідомість, шанобливе 
ставлення до книги як джерела знань.



Сайт НТБ ВНТУ
 Web-сайт бібліотеки університету – це важливий інструмент 

в системі інформаційного обслуговування користувачів. На 
ньому представлена вся інформація про бібліотеку, її 
діяльність, послуги, зібрано багато корисної інформації для 
студентів, науковців та абітурієнтів, надано доступ до 
електронних ресурсів, як  власних, так і до світової якісної 
інформації, для віддалених користувачів працює віртуальна 
довідкова служба.

Відвідуваність сайту НТБ ВНТУ 

за квітень 2017 року

Всього 1279



Електронний каталог
 Електронний каталог дає можливість здійснювати швидкий та якісний пошук інформації за різними умовами 

(автор, назва документа, рік видання, мова, вид документа - книга, збірник, дисертація, автореферат, журнал, стаття 
періодики тощо), наявність електронної версії документа та базами даних. Початок створення електронного 
каталогу НТБ ВНТУ – 1991 рік. ЕК нараховує більше 218 тис. бібліографічних записів.



Віртуальна довідкова служба
 Віртуальна бібліографічна довідка – це інтерактивна послуга, яка надає

відповіді на разові запити віддалених користувачів, пов’язані з пошуком
інформації з усіх галузей знань.



Локальні ресурси
 Повнотекстові комерційні ресурси, що надавалися науково-технічній бібліотеці Вінницького 

національного технічного університету в рамках проекту Консорціуму "Інформатіо».

 За ініціативи бібліотеки університет став партнером проекту “Електронна бібліотека України: створення 
Центрів знань в університетах України” та Консорціуму e-VERUM і отримав доступ до міжнародних наукових 
БД (Web of Science, InCites Journal Citation Reports, China Knowledge Resource Integrated Database, “Іст Вью
Інформейшн Сервісез, Інк” тощо). Мета проекту - забезпечення доступу до світової наукової інформації, 
створення власних академічних ресурсів, а також інтеграція української науки та бібліотечної справи у 
світову наукову комунікацію.



Інституційний репозитарій ВНТУ
 Репозитарій університету накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових 

робіт професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів. Мета – популяризація 
наукових надбань вчених університету, підвищення його рейтингу через зростання рівня 
цитованості наукових праць.



Бібліотека в соціальних мережах

Соціальні мережі – це майданчик для реклами бібліотеки та її послуг. НТБ 
ВНТУ має офіційні сторінки:
- в мережі «Facebook», яку активно відвідують викладачі та співробітники 
університету;
- канал на YouTube, де виставляє відео з презентацій, соціальних опитувань, 
масових заходів, професійних свят тощо.



Видання бібліотеки

 Видання НТБ ВНТУ:

 - біобібліографічні покажчики 
cерії “Вчені нашого університету”, 
присвячені ювілейним датам та 
науковим досягненням наших 
науковців;

 - рекомендаційні покажчики з 
питань вищої школи;

 - методичні рекомендації;

 - бюлетені нових надходжень.

 Електронні версії видань 
представлені на сайті у розділі 
“Ресурси”.



Віртуальні виставки
 Поширеною формою БІС у електронному середовищі

бібліотек є віртуальні виставки.

 Віртуальні виставки - новий інформаційний продукт
бібліотеки, що надає широкому колу користувачів
можливість підвищити ефективність пошуку інформації,
отримати комплексне уявлення з проблеми, якій
присвячена виставка, а також сприяти розвитку
особистості й підвищенню культурного рівня.

 Переваги: можливість самостійної роботи читача з
поданими матеріалами, нетрадиційна подача матеріалу,
наочність та структурування матеріалу.



Періодичні видання 2017 року

Презентація “ Періодичні видання науково-технічної бібліотеки ВНТУ на 
2017 рік ”  представлена на сайті в розділі “ Ресурси ”.



Інформаційно-освітній проект “Науку творять 
обрані”

 Мета проекту – популяризація наукового і 
творчого доробку науковців ВНТУ, розкриття 
їхніх наукових розробок, винаходів, 
досліджень, які за новизною, актуальністю, 
теоретичним і прикладним значенням 
здебільшого виокремлюються серед 
загальноукраїнських та світових аналогів.



Буктрейлер на навчальний посібник В. С. Осадчука 
"Основи наноелектроніки" 

Буктрейлер покликаний 
просувати книгу, сприяти 
доведенню її змісту до читача, 
викликати бажання самостійно 
її прочитати. НТБ ВНТУ створює 
буктрейлери на видання 
викладачів університету. Мета –
інформування користувачів про 
нові надходження до бібліотеки, 
спонукання до читання. 
Створення буктрейлерів на 
книги з фондів бібліотек – це 
перспективи залучення нових 
читачів.



НТБ ВНТУ на Інформаційному порталі “Наука
України: доступ до знань”

Інформаційні ресурси книгозбірні 
представлені на порталі 
Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського.
Мета проекту: популяризація, 
підвищення рейтингу та 
доступності електронних 
бібліотечно-інформаційних 
ресурсів наукових бібліотек 
України, за рахунок використання 
сучасних бібліотечних та web-
технологій.



Перспективи розвитку книгозбірні 

 створення вебліографічних посібників як джерела 
електронного довідково-бібліографічного 
обслуговування бібліотеки;

 впровадження мобільних технологій в діяльність 
бібліотеки;

 розроблення авторитетних файлів авторів ВНТУ та 
предметно-орієнтованих баз даних;

 корпорація бібліотек технічних ВНЗ з метою створення 
зведених електронних каталогів для більш повного 
задоволення інформаційних потреб користувачів



Дякую 
за увагу!

Презентацію підготувала
студентка групи ІБС 106-А

Дєдова К. В.


