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Реферат. У статті йдеться про основні складові діяльності сучасної 

університетської бібліотеки, розглядається її роль в інформаційному 

забезпеченні науки ЗВО. Висвітлюється досвід Науково-технічної бібліотеки 

Вінницького національного технічного університету з інформаційної 

підтримки освітньої та науково-дослідної діяльності вишу, а саме: поширення 

результатів наукових досліджень вчених і забезпечення до них стійкого 

доступу, створення інтегрованих інформаційних середовищ у відповідності з 

профілем діяльності університету, популяризації досягнень науковців ВНТУ в 

суспільстві. 
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Бібліотека вищого навчального закладу сьогодні дедалі частіше 

асоціюється з поняттями «знання» й «професіоналізм». Тут накопичуються й 

систематизуються всі можливі види інформації та забезпечується сучасний 

рівень інформаційної підтримки процесів навчання та науково-дослідної 

діяльності. Наявність великої кількості інформації породжує необхідність її 

упорядкування, систематизації і найголовніше – створення безперешкодного 

доступу до цієї інформації, що підвищить ефективність як наукової роботи, так 

і навчання. Традиційні способи доступу до інформації поступово відходять на 

другий план [4, с. 51]. 

Місія бібліотеки, як структурного підрозділу університету, полягає в 

забезпеченні доступності документів, інформації, знань для ефективного 



розвитку освітньої та наукової діяльності на основі максимально повного 

задоволення інформаційних потреб науковців, викладачів і студентів. 

Свою місію науково-технічна бібліотека ВНТУ виконує, забезпечуючи 

широкий спектр послуг, впроваджуючи у свою роботу інноваційні технології, 

нові форми і методи роботи [5]. Вінницький національний технічний 

університет є сучасним європейським університетом з потужним науковим 

потенціалом, який дає якісну освіту. І від університетської бібліотеки, від її 

спроможності на належному інформаційному рівні забезпечити освітній і 

науково-дослідний процес, в чималій мірі залежать і якість підготовки кадрів, і 

ефективність дослідницької роботи вишу [6]. 

Для поглиблення взаємодії бібліотеки ВНТУ з науковим процесом 

університету в травні 2016 р. оптимізовано структуру бібліотеки – було 

проведено з'єднання двох відділів – інформаційно-бібліографічного та відділу 

обслуговування науковою літературою та створено відділ наукової інформації 

та бібліографії. 

Специфіка роботи бібліотеки сьогодні пред’являє високі вимоги до 

фахівців-практиків, основні з яких: високий рівень розвитку професійних 

якостей та професійна культура. Професійне самовдосконалення в бібліотеці 

має бути необхідною умовою підвищення якості фахової діяльності, бо 

важливість компетентності персоналу в сучасному інформаційному та 

високотехнологічному суспільстві стає дедалі вагомішою [1, с. 30]. Склалась 

ціла відпрацьована система, яка із року в рік удосконалюється. Для виконання 

інформаційної підтримки освітньої та науково-дослідної діяльності 

університету, а саме: поширення результатів наукових досліджень вчених вишу 

і забезпечення до них стійкого доступу, створення інтегрованих інформаційних 

середовищ у відповідності з профілем діяльності університетської науки, 

популяризації досягнень науки у суспільстві, у жовтні 2017 року на базі відділу 

наукової інформації та бібліографії створено «Сектор з підтримки наукових 

досліджень в університеті», до складу якого увійшли кваліфіковані фахівці 

бібліотеки ВНТУ. Консультації науковцям надаються усно, письмово, а також 

через ВДС з таких питань: 



 відкритий доступ до наукових досліджень; 

 міжнародні наукометричні бази даних Web of Science, Scopus, Google 

Scholar та інші; 

 сучасні інструменти ідентифікації дослідників у цифровому науковому 

середовищі; 

 що таке наукометричні інструменти і як вони можуть допомогти у 

науково-дослідницькій діяльності; 

 референс-менеджери для ефективного формування та опрацювання 

джерельної бази дослідження; 

 де опублікуватись, як правильно вибрати видання, як отримати повні 

тексти з авторитетних міжнародних журналів; 

 авторське право; 

 Універсальна десяткова класифікація; 

 соціальні мережі для науковців; 

 академічна доброчесність; 

 академічне письмо; 

 Інші. 

Усі ці напрацювання бібліотечних фахівців розміщено на сайті НТБ, в 

інституційному репозитарії, також є гіперпосилання на сторінці НТБ в 

електронній системі JetIQ. 

Науково-технічна бібліотека ВНТУ у лютому 2017 року проводила 

онлайн-опитування науковців, аспірантів та студентів вишу стосовно 

необхідності придбання університетом наукометричних баз даних Scopus та 

Web of Science. Позитивно відповіли 88 відсотків опитуваних. Наказом МОН 

України № 1286 від 19.09.2017 року «Про надання доступу вищим навчальним 

закладам і науковим установам, що знаходяться у сфері управління 

Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних» 

ВНТУ увійшов у перелік переможців, яким надається доступ до Scopus і Web of 

Science. Це єдиний ВНЗ у Вінниці, який отримав доступ до Scopus та Web of 

Science одночасно. 



У рамках наукової співпраці між ВНЗ міста бібліотека університету надає 

послуги та консультації з питань реєстрації та користування базами даних 

Scopus і Web of Science науковцям Вінницького національного медичного 

університету ім. М. Пирогова, Вінницького державного педагогічного 

університету ім. М. Коцюбинського, а також співробітникам бібліотеки 

Вінницького національного аграрного університету. Проведено 53 групових та 

20 індивідуальних занять з питань користування базами даних Scopus і Web of 

Science, зареєстровано 234 користувача інших університетів. 

За ініціативи бібліотеки відбувся семінар «Можливості платформи Web of 

Science для якісних наукових досліджень та навчання». Спеціаліст із навчання у 

сфері інтелектуальної власності та наукових досліджень компанії Thomson 

Reuters (з січня 2017 року Clarivate Analytics), кандидат біологічних наук Ірина 

Тихонкова презентувала науковцям і студентам університету практичні 

питання роботи з інформаційною платформою Web of Science. НТБ ВНТУ 

здійснювала інформаційну підтримку заходу. 

Компанія Clarivate Analytics на регулярній основі проводить навчання 

науковців, бібліотекарів, студентів та аспірантів установ, що отримали доступ 

до Web of Science за кошти держбюджету згідно результатів конкурсу МОН 

України. В електронній читальній залі науково-технічна бібліотека зорганізовує 

колективні перегляди вебінарів від компанії Clarivate Analytics українською 

мовою про ресурси платформи Web of Science для наукової діяльності. 

Запрошуються науковці, аспіранти та співробітники університету. 

Бібліотека це єдине місце, де поєднуються інформаційні ресурси як в 

традиційному, так і в електронному вигляді. Завдяки активному застосуванню 

новітніх інформаційних технологій сьогодні у бібліотеці сконцентровані всі 

засоби для пошуку і представлення наукової інформації та надання доступу до 

неї: електронний каталог (ЕК), електронна бібліотека (ЕБ), повнотекстові БД, 

доступ до світових джерел інформації та Інституційний репозитарій ВНТУ. 

НТБ ВНТУ сьогодні переходить у віртуальний світ, щоб бути доступною 

для користувача 24 години 7 днів на тиждень, буди завжди онлайн. Для 

інформаційного забезпечення науково-освітнього процесу бібліотека 



використовує як кращі світові і вітчизняні ресурси, так і ресурси власної 

генерації. 

До базових ресурсів власної генерації належить електронний каталог. 

Станом на 25 квітня 2018 року він має понад 225 тис. бібліографічних записів. 

Наповнення електронного каталогу відбувається у режимі реального часу 

новими надходженнями до фонду бібліотеки та аналітичним розписом статей з 

фахових журналів за профілем університету. Пошук в ЕК доступний з сайту 

бібліотеки. Поступово вдосконалюється робота пошукового WEB-модуля до 

ЕК НТБ від розробника ППП «УФД/Бібліотека». 

Головною складовою єдиного інформаційного середовища університету, 

до якого користувачі мають цілодобовий доступ, є бібліотечний Web-сайт, на 

якому представлені інформаційні ресурси бібліотеки. На сайті виставлена вся 

інформація про бібліотеку, її діяльність та послуги. З сайту НТБ є можливість 

зайти у свій електронний формуляр, скористатися Віртуальною довідковою 

службою «Запитай у бібліотекаря», передати замовлення на документ за 

допомогою послуги Електронне замовлення та отримати на свою електронну 

пошту копію статті, фрагменту чи розділу книги з фондів НТБ за допомогою 

послуги Електронна доставка документів. 

Популярний розділ сайту «На допомогу науковцю», де представлено 

багато корисної для науковця інформації, гіперпосилання на офіційні сайти 

наукометричних баз даних, сайти вітчизняних та іноземних фахових видань (за 

профілем університету). 

У найбільш відвідуваній рубриці «Авторам публікацій» надаються 

відомості, необхідні для написання наукових робіт з наведенням 

наукометричних і реферативних баз даних, архівів, рекомендації щодо 

оформлення бібліографічних посилань та списку літератури у науковій роботі, 

поради для пошуку наукового журналу для публікації тощо. 

Слід відмітити, що у підрубриці «Де і як повинен індексуватися автор?» 

наведені світові системи унікальних ідентифікаторів науковців: ResearcherID, 

ORCID; надаються поради по створенню профілю вченого в БД Scopus, Google 

Scholar, а також у соціальній мережі вчених ResearchGate. Більшість підрубрик 



розділу «На допомогу науковцю» з гіперпосиланнями на першоджерело 

інформації та презентаціями, підготовленими співробітниками відділу наукової 

інформації та бібліографії. 

З метою підвищення інформаційної грамотності науковців бібліографи 

підготували електронні презентації «Бібліографічний опис: структура та 

загальні вимоги до складання», а також «Бібліографічне посилання: загальні 

положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015)», які розміщені у рубриці 

«Авторам публікацій» з гіперпосиланням на інституційний репозитарій. 

Статистика свідчить про те, що за останніх два місяці найбільше було звернень 

до консультацій, підготовлених фахівцями бібліотеки, які представлені в 

репозитарії. Перших дві позиції «Топ-10 завантажень IR VNTU» зайняли 

презентації «Бібліографічне посилання: загальні положення та правила 

складання (ДСТУ 8302:2015)» та «Бібліографічний опис: структура та загальні 

вимоги до складання». 

До інформаційних ресурсів власної генерації належать також видання 

бібліотеки, які представлені на сайті у розділі (Ресурси/Видання бібліотеки). Це 

бібліографічні покажчики літератури, «Бюлетені нових надходжень», а також 

рекомендаційні покажчики з питань вищої школи, де представлена підбірка 

матеріалів на допомогу науковій, освітній та виховній роботі. Покажчик вміщує 

літературу та матеріали з періодичних видань. 

До ресурсів, які використовують науковці, належать передплачені 

бібліотекою електронні видання УкрІНТЕІ. Зареєстровані користувачі можуть 

скористатися інформацією в онлайн режимі. 

Працівники відділу наукової інформації та бібліографії допомагають 

молодим науковцям в роботі над дипломними, магістерськими роботами, над 

дисертаціями. Надається допомога у пошуку патентів, ДСТУ, ДБН, 

періодичних та реферативних журналів, дисертацій [3, с. 26]. 

Враховуючи потребу користувачів-науковців в отриманні якомога повної 

і всебічної інформації про бібліотечні фонди, нові надходження взагалі та з 

питань освіти зокрема, бібліотекою здійснюється бібліографічне інформування 

абонентів у режимі диференційованого обслуговування користувачів. З метою 

https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/7862
https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/7862
https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/7862
https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/19547
https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/19547
https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/19547


поліпшення інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів 

готуємо довідково-бібліографічну інформацію у випереджувальному режимі 

згідно з запитами визначеної тематики. Бібліотека видає також власні 

рекомендаційні покажчики літератури по профілю вишу [6]. 

Бібліографічне інформування здійснюють спеціалісти відділу наукової 

інформації та бібліографії. ВРІ та ДОК надають можливість швидко, якісно і в 

найкоротші терміни забезпечити користувачів необхідною інформацією для 

науково-дослідницької діяльності. Наші абоненти – керівництво університету, 

професорсько-викладацький склад, аспіранти та наукові школи ВНТУ. 

Складається картотека абонентів індивідуального і групового бібліографічного 

інформування. На кожного з них заведено облікову картку із зазначенням даних 

про особу, його електронну адресу та переліком запитів, які цікавлять фахівця. 

Система ДОК і ВРІ реалізується за допомогою електронної пошти. Перехід на 

спілкування в режимі онлайн сприяв ефективному зворотному зв'язку і 

поліпшив якість добору релевантної інформації. 

Бібліотека на регулярній основі проводить «День бібліотеки на 

факультеті». На зустріч запрошуються викладачі, аспіранти, магістри. У 

програмі: ознайомлення з фаховою науковою і навчальною літературою, 

періодичними виданнями, що надходили до бібліотеки, інформвиданнями; 

огляд журналів; анонс розділів бібліотечного сайту; екскурс по БД, до яких 

бібліотека має тестовий або довготривалий доступ. 

В 2017 р. бібліотекою започатковано проведення «Днів аспіранта в 

бібліотеці», метою яких є розкриття інформаційних можливостей бібліотеки, 

знайомство з інноваціями в її діяльності та розроблення нових шляхів 

подальшого ділового партнерства з науковцями. На захід були запрошені 

молоді науковці університету, яких ознайомили з бібліотечним сайтом та його 

електронними ресурсами, анонсували роботу новоствореного Сектора з 

підтримки наукових досліджень в університеті та надали цілий ряд 

консультацій на допомогу науковій роботі. Бібліотекарі допомогли аспірантам 

зареєструватися в наукометричних базах Web of Science та Scopus. 



Британська Рада, Інститут вищої освіти Національної академії 

педагогічних наук України та Фундація лідерства для вищої освіти 

Сполученого Королівства на конкурсній основі відібрали 14 університетів для 

участі в третьому циклі Програми розвитку лідерського потенціалу 

університетів України. До щасливої чотирнадцятки увійшов Вінницький 

національний технічний університет [2]. Бібліотека ВНТУ як осередок доступу 

до інформаційних потоків розповсюджує та популяризує правила та чесноти 

академічної доброчесності та спонукає дотримуватися їх. 

Так, у березні 2018 року в університетській книгозбірні було проведено 

«Дні дипломника в бібліотеці». Головна тема заходу «Академічна 

доброчесність у вищій освіті». Мета – формування культури академічної 

доброчесності в студентському середовищі, надання консультацій по роботі з 

джерелами, укладання бібліографії тощо. Учасники заходу прослухали лекції-

презентації «Академічна доброчесність: мотивація, законодавча база, проекти 

(на допомогу дипломнику)» та «Академічне письмо: як писати доброчесно», 

ознайомилися з веб-сайтом бібліотеки, інформаційними ресурсами та 

послугами, що надає книгозбірня. До заходу було розгорнуто тематичну 

виставку «Академічна доброчесність та університет». 

У 2017 році ВНТУ, з ініціативи науково-технічної бібліотеки, втретє 

приєднався до участі у Міжнародному Тижні Відкритого Доступу, який 

традиційно проходить в останній тиждень жовтня. В рамках відзначення цієї 

події бібліотека провела цілий ряд заходів, а саме: 

 лекція-презентація на тему «Відкритий доступ до науки: від історії до 

сьогодення»; 

 консультації на теми: «Міжнародні наукометричні бази даних та індекси 

цитування (Web of Science, Scopus та ін.)», «Як отримати повні тексти з 

авторитетних журналів без використання «піратських платформ», 

«Авторське право в Україні. Ліцензії Creative Commons», «Соціальні 

мережі для науковців», «Сучасні системи ідентифікації науковця» та ін.; 

 тренінги із самоархівування та швидкої публікації праць в репозитарії за 

допомогою системи підтримки навчального процессу JetIQ; 



 створення сторінок відомих авторів-науковців ВНТУ (докторів технічних 

наук, професорів Кузьміна І. В., Грабка В. В., Романюка О. Н. та 

Огороднікова В. А.) у Вікіпедії з посиланнями на праці автора у 

відкритому доступі. 

Співробітники бібліотеки долучилися до руху відкритого доступу 

щляхом реєстрації на сторінці Тижня Відкритого доступу у групі Open Access 

Ukraine. 

У січні 2018 року українська Вікіпедія святкувала 14-річчя від часу 

створення першої статті. З цієї нагоди Громадською організацією «Вікімедіа 

Україна"/Wikimedia Ukraine» було проведено Вікімарафон з написання нових 

статей до української Вікіпедії, в якому взяли участь працівники нашої 

бібліотеки. В цей час було створено сторінку науково-технічної бібліотеки 

ВНТУ та відредаговано вже існуючу сторінку Вінницького національного 

технічного університету. 

Традиційно наш університет відзначає професійне свято День науки. До  

заходу бібліотека організовує яскраві виставки «Освіта і наука – важливі 

чинники розвитку України», де представлені монографії, навчальні посібники 

та підручники наших науковців, які невтомно працюють для прогресу 

української науки. 

Важливим ресурсом власної генерації є Інституційний репозитарій 

ВНТУ – електронний архів університету, місією якого є популяризація 

наукових здобутків університетської спільноти (науковці, студенти, 

співробітники), підвищення рейтингу університету через зростання рівня 

цитованості наукових праць шляхом забезпечення вільного довготривалого та 

надійного доступу до них через Інтернет. Як електронний архів відкритого 

доступу репозитарій ВНТУ працює з травня 2014 року в повному режимі 

функціонування. Працює на базі програмного забезпечення з відкритим кодом 

DSpace 6.0, має тримовний інрефейс і доступний через офіційні сайти 

бібліотеки та університету. Репозитарій ВНТУ є універсальним за змістом 

науковим зібранням. Структура кореневого каталогу архіву складається із 

фондів спільнот – факультетів та підрозділів університету. Спільноти мають 



рекомендовані колекції, тематичний склад яких визначається відповідно до 

наукового та навчального процесів університету. У фондах репозитарію 

розміщено понад 17400 документів. Активне наповнення і реалізація 

репозитарію є одним з факторів престижу і рейтингу ВНТУ. Основним 

принципом наповнення репозитарію є самоархівування авторами власних робіт, 

або уповноваженими представниками кафедри. 

Вигоди від реалізації проекту зі створення Інституційного репозитарію 

ВНТУ для університету: 

 Інституційний репозитарій – єдиний електронний ресурс ВНТУ 

зареєстрований в 7 міжнародних БД, в яких завантажена стаття 

індексується протягом 4-7 днів; 

 Інституційному репозитарію ВНТУ присвоєно Міжнародний стандартний 

номер серійного видання ISSN; 

 ВНТУ, розвиваючи Інституційний репозитарій, став партнером проекту 

«Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в 

університетах України» та Консорціуму e-VERUM і, як результат, – 

доступи до міжнародних наукових БД; 

 для вчених університету – велика можливість грантової підтримки, тому 

що результати наукових досліджень через репозитарій доступні світовій 

науковій спільноті; а також використання особистого файлу репозитарію 

як аналога особистого резюме; 

 розвиток Інституційного репозитарію – стратегічно важливий в контексті 

покращення рейтингування ВНТУ в Webometrics; 

 створення Інституційного репозитарію сприяє реформуванню системи 

наукової комунікації університету, підвищення якості університету, його 

значимості і, тим самим, статусу та суспільного значення; 

 і, зрештою, розвиток Інституційного репозитарію є малобюджетним 

проектом, який не потребує великих фінансових затрат [7]. 

У ВНТУ впроваджується електронний документообмін на основі 

електронної системи JetIQ. Бібліотека приєдналась до впровадження пілотного 

проекту факультету комп'ютерних систем і автоматики – розробки електронної 



системи підтримки навчального процессу. Cтворено інформаційну сторінку 

бібліотеки та персональні кабінети працівників книгозбірні, регулярно 

публікуються важливі для розвитку науки новини на головній сторінці сайту. 

Бібліотека приймає активну участь у роботі по удосконаленню модуля JetIQ 

«Імпорт праць у репозитарій ВНТУ». 

Розвиваючи проектну діяльність, бібліотека ВНТУ приєдналася до 

корпоративного формування національного Інформаційного порталу «Наука 

України: доступ до знань». Мета проекту: популяризація, підвищення рейтингу 

та доступності електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів наукових 

бібліотек України за рахунок використання сучасних бібліотечних та веб-

технологій. Участь університетської бібліотеки в національному проекті 

«Наука України: доступ до знань» забезпечила значний ріст використання і, як 

наслідок, підвищення рейтингу електронних інформаційних ресурсів 

університету (Інституційнного репозитарію ВНТУ, наукової періодики ВНТУ, 

патентів ВНТУ, авторефератів дисертацій тощо).  

У 2014 році бібліотекою розпочато проект «Науку творять обрані». Мета 

проекту – популяризація наукових надбань вчених нашого університету, 

висвітлення їхньої ролі в розвитку науки краю, держави та світу, їхнє достойне 

місце в світовій науковій еліті. Проект розпочато циклом заходів до 90-річчя 

І. В. Кузьміна, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної 

премії України в галузі науки і техніки, ректора 1976-1989 рр., доктора 

технічних наук, професора ВНТУ. Відсвяткувавши свій 90-річний ювілей, 

професор І. В. Кузьмін і сьогодні продовжує підготовку інженерів та вчених в 

університеті. 

В рамках проекту: 

 видаються біобібліографічні покажчики серії  «Вчені нашого 

університету», які висвітлюють весь комплекс наукових здобутків 

вчених, їх життєвий та творчий шлях, а також є джерелом інформації для 

спеціалістів у відповідних галузях науки та виробництва. Електронні 

версії покажчиків розміщено на сайті НТБ та в Інституційному 

репозитарії ВНТУ; 



 оформляються віртуальні виставки «Штрихи до портрета вченого» до 

ювілейних дат науковців ВНТУ, де представлені їхні праці, що є у фондах 

нашої бібліотеки, і мають на меті популяризувати та пропагувати 

здобутки вчених; 

 представлена рубрика Нові друковані видання вчених ВНТУ «Науковці 

пропонують». Мета рубрики – інформування наукової, педагогічної і 

студентської спільноти України про нові видання викладачів 

університету, що публікуються у поточному році і є у фонді бібліотеки. 

В рамках проекту в листопаді 2017 року відбувся захід, який привернув 

увагу не тільки університетської спільноти, а й сторонніх гостей – це вечір-

зустріч з Іваном Васильовичем Кузьміним. На заході відбулося відкриття 

персональної експозиції І. В. Кузьміна в бібліотеці, на якій представлені книги з 

власного архіву Івана Васильовича, підручники, монографії, поетичні збірки 

автора, публікації про нього, фотографії нагород, якими був удостоєний 

І. В. Кузьмін та його особисті речі. Відбулась презентація нового видання 

п’ятитомника «Науковці України – еліта держави», сторінку про Івана 

Васильовича до якого підготували співробітники бібліотеки, книги 

І. В. Кузьміна «Основи наукових досліджень», що вийшла з друку українською 

мовою. Також бібліотека продемонструвала буктрейлер на біобібліографічний 

покажчик «Іван Васильович Кузьмін : до 90-річчя від дня народження». 

Проектна діяльність НТБ відображена на сайті у розділі «Проекти бібліотеки». 

Наразі пріоритетним завданням НТБ є формування електронної 

бібліотеки, заснованої як на власних ресурсах (електронний каталог, 

щомісячний бюлетень нових надходжень, повнотекстова база даних праць 

авторів ВНТУ, інституційний репозитарій тощо), так і на доступі до якісної 

світової інформації (ресурсів віддалених). За ініціативи бібліотеки університет 

став партнером проекту «Електронна бібліотека України: створення Центрів 

знань в університетах України», «Інформатіо-Консорціум» та Консорціуму e-

 VERUM і, як результат, отримав доступи до міжнародних наукових БД (Web of 

Science, InCites Journal Citation Reports, Scopus, «Іст Вью Інформейшн Сервісез, 



Інк» та ін.), а в перспективі можливість отримання національної ліцензії на БД, 

яка надаватиметься університету, як партнеру проекту. 

Профіль бібліотеки у Фейсбук став візитівкою університету, де йде жваве 

обговорення наукової діяльності університету. Завдяки Фейсбук відбувається 

популяризація нашого університету, значно підвищується рейтинг ВНТУ за 

рахунок великої кількості зовнішніх посилань з мережі. 

Про значущість бібліотеки як інформаційного центру університету 

свідчить кількість зовнішніх посилань на сайти бібліотеки та інституційного 

репозитарію як єдиної точки доступу до інформаційних ресурсів ВНТУ. 

Науково-технічна бібліотека ВНТУ, будучи основним структурним 

підрозділом вишу, прагне на належному інформаційному рівні забезпечити 

освітній, науково-дослідний і виховний процес в університеті. 
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EБ – електронна бібліотека 

БД – бази даних 

ВДС – віртуальна довідкова служба 

ВНТУ – Вінницький національний технічний університет 

ВРІ – вибіркове розповсюдження інформації 

ДОК – диференційоване обслуговування користувачів 

ЕК – електронний каталог 

НТБ – науково-технічна бібліотека 

 

Аннотация 



Криштафович Л. Информационное обеспечение науки вуза - 

стратегическая составляющая деятельности университетской библиотеки. 

В статье говорится об основных составляющих деятельности 

современной университетской библиотеки, рассматривается ее роль в 

информационном обеспечении науки вуза. Освещается опыт Научно-

технической библиотеки Винницкого национального технического 

университета по информационной поддержке образовательной и научно-

исследовательской деятельности вуза, а именно распространение результатов 

научных исследований ученых и обеспечение к ним устойчивого доступа, 

создание интегрированной информационной среды в соответствии с профилем 

деятельности университета, популяризации достижений ученых ВНТУ в 

обществе. 

 Ключевые слова: университетская библиотека, НТБ ВНТУ, 

информационное обеспечение науки, веб-сайт библиотеки, электронная 

библиотека, информационно-библиотечное обслуживание, электронные 

информационные ресурсы, наукометрические базы данных, институционный 

репозитарий, проектная деятельность библиотеки. 

 

Summary 

Kryshtafovych, L. A. Information support of the university science - 

strategic component of the university library activity. 

The article deals with the main components of the modern university library 

activity, its role in information support of the university science is considered. The 

experience of the Scientific and Technical Library of Vinnytsia National Technical 

University in the information support of the educational and research activities of the 

University is highlighted, namely the dissemination of the of scientific researches 

results and the support of reliable access to them, the creation of integrated 

information environment in accordance with the university's profile, the 

popularization of the VNTU scientists achievements in society. 

Keywords: university library, STL VNTU, information support of science, 

library website, electronic library, information and library service, electronic 



information resources, scientometric databases, institutional repository, project 

activity of the library. 


