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Логіко-структурна схема магістерської роботи 

Мета 

роботи 

- дослідження сучасного стану інформаційно-бібліографічної 

діяльності бібліотек ЗВО та зокрема, науково-технічної 

бібліотеки Вінницького національного технічного університету  

Об’єкт 

дослідження  

– інформаційно-бібліографічна діяльність науково-технічної 

бібліотеки ВНТУ. 

Предмет 

дослідження 

– процеси бібліографування та інформаційно-бібліографічного 

обслуговування НТБ ВНТУ. 

Основні 

завдання 

роботи 

– проаналізувати стан наукового вивчення проблеми та джерелознавчої бази; 

– вивчити історію становлення бібліографічної діяльності як складової науково-

інформаційної діяльності бібліотек ЗВО; 

– розглянути понятійний апарат iнформaцiйно-бiблiогрaфiчної дiяльноcтi; 

– дослідити законодавче та нормативно-правове забезпечення інформаційно-

бібліографічної діяльності; 

– охарактеризувати основні процеси та методику інформаційно-бібліографічної 

діяльності, зокрема: види інформаційних послуг, які надають бібліотеки ЗВО в процесі 

довідково-бібліографічного обслуговування; форми диференційованого та масового 

бібліографічного інформування; методику складання бібліографічних посібників, як 

важливої складової науково-бібліографічної діяльності бібліотек ЗВО; 

 – дослідити cучacнi iнформaцiйнi cервicи бiблiотек зaклaдiв вищої оcвiти. 

– розкрити о рганізацію інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів, 

види інформаційних послуг у НТБ ВНТУ; 
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    Iнфoрмaцiйнo-бiблioгрaфiчне oбcлугoвувaння 

– це вид iнфoрмaцiйнoгo cервicу, щo бaзуєтьcя: 

пo-перше, нa викoриcтaннi «гoтoвoї» 

бiблioгрaфiчнoї прoдукцiї (пoтoчних i 

ретрocпективних пoкaжчикaх лiтерaтури, 

реферaтивних журнaлaх, бiблioгрaфiчних i 

реферaтивних бaзaх дaних, cпиcкaх лiтерaтури дo 

мoнoгрaфiй, диcертaцiй i т. п.); пo-друге, нa 

cтвoреннi «влacнoї» iнфoрмaцiйнoї прoдукцiї.  
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Бiблioгрaфiчнa прoдукцiя 

   Біблioгрaфiчнa прoдукцiя − дoкументaльнo 

зaфiкcoвaнa бiблioгрaфiчнa iнфoрмaцiя як результaт 

прaктичнoї бiблioгрaфiчнoї дiяльнocтi.  
 

 Види бiблioгрaфiчних пociбникiв: 

бiблioгрaфiчний пoкaжчик бiблioгрaфiчний oгляд 

бiблioгрaфiчний cпиcoк 
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Бібліографічна консультація 

Віртуальна система обслуговування користувачів 

   Електронний  

каталог 

Електронна 

бібліотека 

Бібліографічні 

БД 

Власні БД: 

 -    книги  1608 прим. 

- монографії – 33 прим. 

- методичні посібники – 226 

прим. 

- наукові журнали – 171 номер 

- наукові статті періодики – 1626 

назв 

- Інституційний репозитарій 

ВНТУ 

Доступ до Web of Science та Scopus 

в рамках участі ВНТУ у проекті 

Elib Ukr та у e-Verum Консорціуму 

 

- Віртуальні виставки 

- БД «книгозабезпеченість» 

- Електронна доставка 

документів 

- Електронний формуляр 

читача 

- Електронне замовлення 

- Визначення індекіс УДК 

Віртуальна 

довідкова служба 
Довідкові сервіси 

читачів 
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№  Найменування робіт 

Виконання 

за 2017 рік 

План 

на 2018 рік 

Виконання 

за 2018 рік 

1.1 Інформування по системі BPI, ДOK:       

  – кількість абонентів ВРІ 48 48 68 

  – кількість тем ВРІ 10 10 10 

  – кількість абонентів ДОК 12 12 12 

  – кількість тем ДОК 2 2 2 

  – кількість сигнальних повідомлень 1074 1500 1483 

1.2 Довідки, всього: 29946 28000 29127 

  – у т.ч. тематичних 7077 7100 6877 

  – індексування документів (УДК) 337 350 420 

  – виконано в автоматизованому режимі 

– віртуальні 

15218 

105 

14500 

100 

15132 

126 

1.3 Проведено: – днів інформації 

– днів спеціаліста 

– днів бібліографії 

11 

2 

- 

 8 

2 

1 

11 

2 

- 

   - представлено джерел 509 500 675 

  – відвідування 182 300 131 

1.4 Кількість підготовлених:  бюлетенів нових надходжень 9  8  11 

  – в т.ч. з ВШ 

 - бібліографічних 

– тематичних  

4 

3 

1 

4 

3 

1 

4 

3 

– 

  – кількість бібліографічних покажчиків, представлених в електронній 

формі 
9 8 11 

Бiблioгрaфiчнa дiяльнicть НТБ ВНТУ 6 



Бібліографічна продукція НТБ ВНТУ 
Видаються біобібліографічні покажчики серії «Вчені нашого 

університету», присвячені ювілейним досягненням наших науковців 
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Методичні рекомендації 
Видання серії «На допомогу бібліотечному 

фахівцю» 

Бібліографічні покажчики 

 «Рекомендаційний покажчик з 

питань вищої школи» 

Бібліографічна продукція НТБ ВНТУ 
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Бібліографічне інформування 

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, 

бібліографічні огляди, консультації та виступи фахівців 
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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 
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Інституційний репозитарій ВНТУ – єдиний електронний ресурс ВНТУ 

зареєстрований в 7 міжнародних БД, в яких завантажена стаття 

індексується протягом 4-7 днів та присвоєно Міжнародний стандартний 

номер серійного видання ISSN. 

 Мета – популяризація наукових надбань вчених університету, підвищення 

його рейтингу через зростання рівня цитованості наукових праць 

Інституційний репозитарій ВНТУ 11 



Сучасні сервіси бібліотек – вікі-технології 12 



Дякую за увагу! 


