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Склад Хмельницького обласного методичного 

об’єднання бібліотек ВЗО: 
 

1. Наукова бібліотека Хмельницького національного університету (методичний центр) –  в 

подальшому НБ ХНУ (І група за оплатою праці). 

2. Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка 

(Бібліотека КПНУ) (ІІІ група за оплатою праці). 

3. Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету (НБ 

ПДАТУ) (ІІІ група за оплатою праці). 



4. Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (ХГПА) (ІІІ група за 

оплатою праці).  

5. Бібліотека Хмельницького університету управління і права (Бібліотека ХУУП) (ІV 

група за оплатою праці). 

6. Бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту 

(ХКТЕІ) (V група за оплатою праці). 

 
 Впродовж минулого року всі бібліотеки об’єднання удосконалювали та 

запроваджували нові форми й методи роботи, брали активну участь в інформаційному 

забезпеченні навчального і науково-дослідного процесів навчальних закладів, 

трансформуючи весь комплекс послуг для якомога повнішого задоволення потреб різних 

категорій користувачів. Основну увагу, як і раніше, звертали на формування 

інформаційно-ресурсної бази бібліотек, удосконалення обслуговування користувачів, 

розкриття фондів засобами довідково-бібліографічного апарату, різноманітних наочних та 

просвітницьких форм, навчання читачів навикам пошуку та відбору інформації, сприяння 

всебічному розвитку особистості майбутнього спеціаліста.  

 

Нове в роботі бібліотек 
 

Бібліотека ХУУП 

 На сайті бібліотеки створено нову сторінку «Вибрана бібліографія сучасних 
монографічних праць».  

 Проводилася робота зі створення електронної бібліотеки статей науково-
педагогічних працівників.   

 Підготовлено та видано черговий випуск бібліографічного покажчика 

«Університетські записки. Часопис Хмельницького університету управління та 

права». 

  
Бібліотека ХКТЕІ 

 Розширено функціональні можливості програмного продукту «Електронна 

бібліотека». 

 Переміщено у підвальне приміщення  сховище навчальної та художньої літератури, 

періодичних видань. 

 Працівники бібліотеки пройшли атестацію. 

 

Бібліотека ХГПА 

 На сайті бібліотеки створено нові рубрики: Е-газета «Бібліотека і ти» та 
«Питання/відповіді». 

 До 95-річчя від дня заснування бібліотеки видано історичний нарис «Бібліотека 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії: від витоків до сьогодення». 

  

Бібліотека КПНУ 

 Підготовлено та розміщено в соціальній мережі ВКонтакті вікторину до 

Всесвітнього дня книги та авторського права «Перевір себе: цікаві факти про відомі 

книги». 

 Здійснено віртуальну подорож у Національний музей України «Музей – це відкрита 
скарбниця мистецтва» (до Міжнародного дня Музеїв). 

 Спільно з газетою «Студентський меридіан» створено літературний  відеоблог 
«Анжеліка і книжки», де Куверіна Анжела, бібліотекар 1 категорії відділу 

електронних інформаційних ресурсів рекомендує літературу для прочитання. У 

2016 році вийшло 5 випусків відеоблогу: «Випадкові книги», «Книги з осіннім 

настроєм», «Спецвипуск про Джона Фаулза», «Лауреати Гонкурівської премії» та 



«Сестри Бронте – англійське читання для зими». 

 Поряд із соціальною мережею ВКонтакті бібліотека розпочала активно 

репрезентувати свою діяльність в мережах Google+ та Facebook. 

 

НБ ПДАТУ 

 На базі бібліотеки проведено науково-практичну конференцію «Просвітницька 
діяльність бібліотек вищої школи: проблеми, пошук, перспективи». 

 В День св. Іоана Богослова митрофорний протоієрей о. Юрій провів богослужіння в 
приміщенні читального залу спеціальної літератури, де колись знаходилась 

семінарська церква і подарував бібліотеці дві ікони. В цей день в читальному залі 

були присутні студенти, викладачі і співробітники університету. 

 Організовано виставку студентських стінгазет «Чорнобиль. Без права на забуття». 

 В липні 2016 року НБ ПДАТУ, як головна бібліотека територіального методичного 
об’єднання сільськогосподарських бібліотек Хмельницької області за сприяння 

кафедри професійної освіти провела круглий стіл «Психологічні чинники 

комунікативної культури бібліотекаря», на якому бібліотекарі об’єднання 

обговорювали питання виховання у студентської молоді культури спілкування; 

питання етичної культури бібліотекаря, як соціального комунікатора. Матеріали 

круглого столу видано друком. 

 У вересні розпочало роботу «Літературне кафе», у якому за чашкою чаю можна 
переглянути твори сучасних українських письменників. 

 Один співробітник бібліотеки навчався на курсах підвищення кваліфікації, які 

працюють при Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН 

України. 

 З нагоди Дня працівників сільського господарства до фотогалереї університету 
«Честь і шана» була занесена співробітник читального залу спеціальної літератури. 

 

НБ ХНУ 

1.          На засіданні Вченої Ради університету затверджено «Стратегію розвитку наукової 

бібліотеки ХНУ на 2017 – 2021 роки». 

2. НБ ХНУ приєдналася до Консорціуму ELibUkr (Електронна бібліотека України). 

3. У бібліотеці працівниками державної служби надзвичайних ситуацій  

проведено теоретично-практичні заняття з цивільного захисту населення та безпеки життя 

на робочих місцях з метою попередження виникнення пожеж та навчання персоналу 

правилам безпечної життєдіяльності в мирний та воєнний час. 

4. Організовано науково-практичну конференцію «Просвітницька діяльність бібліотек 

вищої школи: проблеми, пошук, перспективи». 

5. Проведено соціологічне опитування користувачів бібліотеки «Ставлення молоді до 

здорового способу життя». 

6. За результатами наукових досліджень видано монографію з історії бібліотечної 

справи регіону. 

7. Змінено структуру Web-сайту бібліотеки, створено нові розділи: «Наукометричні 

БД» та «Електронні ресурси (іноземні)». 

8. Участь у Всеукраїнському проекті молодіжної секції Української бібліотечної 

асоціації (УБА) «Display – кросинг». 

9. Для бібліотекарів професійно-технічних закладів області (11 фахівців) на базі НБ 

ХНУ проведено заняття з підвищення кваліфікації за п’ятьма модульними темами.  

10. З Національною бібліотекою України ім. В. Вернадського узгоджено електронний 

варіант бланку-замовлення по МБА . 

11. Поновлено стенд з історії діяльності бібліотеки у музеї Хмельницького 

національного університету. Виготовлено нові світлини, додано інформацію про діяльність 

за останні 5 років та зразки нагород бібліотеки. 



12. Наукову бібліотеку двічі за рік відзначено Грамотами Хмельницького 

національного університету: 

• як засновника і організатора І Шевченківського конкурсу митців «Дніпро, Україну 

згадаєм…», присвяченого Дню звільнення Т.Г. Шевченка з кріпацької неволі 22 квітня 

1838 року, в рамках проекту «Читання книги та її популяризація в науковій бібліотеці 

Хмельницького національного університету»; 

• за вагомий внесок у популяризацію української мови, багаторічну плідну 

співпрацю з кафедрою української філології гуманітарно-педагогічного факультету, за 

реалізацію літературно-мистецьких проектів культурно-освітнього напрямку та з нагоди 

Дня української писемності та мови. 

13. Випускниця факультету технологій та дизайну Брушневська Г. (гр. ТЛПз-11) 

подарувала бібліотеці власноруч вишиту ікону Святих Віри Надії, Любові і матері їх Софії 

в знак вдячності за допомогу у навчанні, за «можливість поринути у світ пізнання чогось 

нового, отримання скарбу», який колишня студентка оцінила як безцінний. 

14. Директора НБ Айвазян О.Б. обрано членом національної спілки краєзнавців 

України, відзначено Грамотою правління її Хмельницької міської організації, а також 

Почесною відзнакою УБА за співпрацю з відділенням УБА, відданість бібліотечній справі 

тощо. 

15. 8 працівників бібліотеки пройшли навчання на курсах англійської та польської мов. 

5-ро з них отримали сертифікат ХНУ про підвищення кваліфікації. 

16. Працівники бібліотеки брали участь у роботі приймальної комісії (вперше за 8 

років). 

17. Вперше на заняття з підвищення кваліфікації підготовлено інсталяцію «Міс Бронте: 

життя і творчість». 

 

Видавнича діяльність:  

1. Айвазян, О. Б. Бібліотеки Поділля (друга половина ХІХ - початок ХХст.) : 

монографія / О. Б. Айвазян, В. С. Прокопчук. – Кам'янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 

2015. – 256 с. 

2. Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. № 21 : Бібліотечне краєзнавство /  

гол. ред. О. Б. Айвазян ; редкол.: О. О.Мацей, С. А. Молчанова, О. О. Костюк. – 

Хмельницький : ХНУ, 2016. – 80 с. 

3. Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. № 22 : Інноваційна діяльність у 

бібліотеках (за матеріалами фахових публікацій) /  гол. ред. О. Б. Айвазян ; редкол.: О. 

О.Мацей, С. А. Молчанова, О. О. Костюк. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 96 с. 

4. Бібліотеки вищих закладів освіти Хмельниччини:  цифри та факти [Електронний 

ресурс] : щоріч. інформ.-аналіт. вид. / Метод. центр б-к вищ. закл. освіти Хмельниц. обл. 

метод. об-ня ; уклад. О. О. Мацей. – Текст дані. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 : За 

матеріалами звітів про роботу бібліотек ВЗО регіону за 2015 рік. – Режим доступу : 

http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/vypusk3_2015/vypusk3_2015_1.htm . – Назва з 

екрану. 

5. Звіт про роботу наукової бібліотеки Хмельницького національного університету за 

2015 рік. – Хмельницький, 2016. – 100 с. 

6. Звіт про роботу Хмельницького обласного методичного об'єднання бібліотек вищих 

закладів освіти за 2015 рік. – Хмельницький, 2016. – 39 с. 

7. План роботи наукової бібліотеки Хмельницького національного університету на 

2016 рік. – Хмельницький, 2016. – 34 c. 

8. Просвітницька діяльність бібліотек вищої школи: проблеми, пошук, перспективи 

[Електронний ресурс] : матеріали наук.-практ. конф., 20 квіт. 2016 р. / редкол.: О. О. 

Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук, гол. ред. О. Б. Айвазян. – Хмельницький : НБ 

ХНУ, 2016. – Режим доступу: 



http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/konf_2016/konf_2016.pdf. – Назва з 

екрана. 

9. Публікації викладачів університету за 2014 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. 

покажч. / уклад. О. М. Бичко [та ін.]. – Текст. дані. – Хмельницький, 2016. – Режим 

доступу :  http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/2014.htm.  – Назва з екрану. 

 

Просвітницька робота. Запроваджено нові форми та заходи: 

• Проведено І Шевченківський конкурс митців «Дніпро, Україну згадаєм…», 

присвячений Дню звільнення Т. Г. Шевченка із кріпацької неволі 22 квітня 1838 року 

(спільно з літературним студентським театром «Глорія», кафедрою української філології ). 

Розроблено Положення про конкурс. 

• Презентація молодих літераторів й театралів «Акорди слова і душі...» (до Дня 

української писемності та мови). 

• Літературне знайомство «Міс Бронте, її життя та творчість» (до 200-річчя від дня 

народження англійської письменниці).  

• Презентація епохи ХХ століття. «Володимир Сосюра в контексті Розстріляного 

Відродження». 

• Тематичний вечір «Петро Яцик — видатний український меценат» (до Дня 

української писемності та мови). 

• Започатковано новий цикл літературознавчих годин «Українська література ХХ 

століття».       

• Вечір-портрет «Іван Франко: Трагедія і велич Генія» (до 160-річчя від дня 

народження українського письменника, ученого, громадського діяча). 

• Виставка-інсталяція «Книжковий фуршет» (в рамках проекту «Здоров’я молоді – 

здоров’я нації»); 

• Виставка-імпульс  «Книжковий Біг-Бен» (в рамках Року англійської мови в 

Україні).  

• Промо-акція «Місце зустрічі — бібліотека»  (До Всеукраїнського дня бібліотек); 

• Щопонеділка проводилась презентація книг іноземною мовою на сторінці 

бібліотеки в мережі Facebook  

                                                          

Бібліотечне обслуговування читачів 
Усі бібліотеки впродовж року виконували послідовну різнобічну роботу щодо 

покращення бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування студентів, 

науково-педагогічних працівників, інформаційного забезпечення навчально-виховного 

процесу та науково-дослідної роботи. Книгозбірні працювали в контакті зі структурними 

підрозділами навчальних закладів. Використовували традиційні форми інформаційно-

масової роботи: проводили перегляди літератури, складали рекомендовані списки за 

темами занять, дипломних, курсових робіт. Основними завданнями працівників бібліотек 

ДВНЗ у звітному році були: 

 забезпечення навчального процесу науковою, навчальною та методичною літературою, 
оперативне та повне інформування про нові надходження до фондів бібліотек; 

 підвищення якості та оперативності обслуговування користувачів шляхом автоматизації 
процесів обслуговування та пошуку інформації; 

 виховання культури читання та навчання користувачів основам інформаційної культури; 

 розвиток віртуальних послуг користувачам; 

 сприяння розвитку національної вищої школи. 
 У бібліотеках об'єднання спостерігається зниження традиційних основних 

статистичних показників обслуговування. За єдиним обліком загальний показник кількості 

читачів зменшився у порівнянні з 2015 роком на 2113. І тільки у бібліотеці ХУУП цей 

показник виріс на 16. Це зумовлено зменшенням кількості студентів у навчальних 

закладах та нових надходжень, а також активним використанням студентами інтернет-



ресурсів та технічних засобів копіювання. Але зменшення кількості читачів не вплинуло 

на показник відвідувань. Кількість відвідувань бібліотек методичного об’єднання зросла у 

порівнянні з минулим звітним роком на 504359. Таке значне збільшення сталося завдяки 

зростанню кількості звернень до веб-сайтів бібліотек (на 494065) та відвідування масових 

заходів (на 1531). Детальніше по бібліотеках: 

 

Бібліотека ХГПА 

 Гуманітарно-педагогічна академія є навчальним закладом, що діє в межах 

ступеневої освіти. Відповідно, завданням бібліотеки є інформаційне забезпечення 

навчального процесу на: 

 1-4 курсах (шкільна програма та програма педагогічного коледжу); 

 5-6 курсах (програма академії); 

 7-8 курсах (програма магістратури та менеджменту в освіті); 

 післядипломна освіта за спеціальністю (англійська мова та література, німецька 

мова та література). 

Обслуговування проводилось на абонементі та трьох читальних залах у дві зміни 

впродовж тижня з 8.00 до 20.00 та в 12 кабінетах освітніх дисциплін лаборантами, згідно 

графіка роботи кабінетів.  

З метою забезпечення практичних занять навчально-методичною літературою у 

бібліотеці виділено окремий фонд, де зберігаються та видаються підручники. 

Для реєстрації читачів та книговидачі використовуються стандартний та 

електронний формуляри читача. 

За звітний період кількість читачів за єдиним обліком зменшилася на 20. 

Відповідно зменшилась кількість обслугованих всіма структурними підрозділами на 114 

та показник відвідування бібліотеки 6885 (8,6 %) і становить 72949 відвідувань. Кількість 

видачі творів друку також зменшилася на 6,3 %. 

 

НБ ХУУП 

 У 2016 році кількість читачів за єдиним обліком збільшилася на 16 осіб, і становить 

1726 користувачів. Бібліотекою обслуговано 3400 читачів (на рівні минулорічного 

показника). Показник відвідувань книгозбірні зменшився не значно (на 45), а кількість 

книговидач значно упала - на 1,6 %.  
 Кількість назв періодичних видань, які отримувала бібліотека у звітному році 

зменшилася у порівнянні з 2015 р. До послуг читачів у читальному залі 8 (на 3 менше) 

назв газет та 39 (-45) назв журналів.  

Традиційно з метою повного задоволення запитів користувачів вивчались їхні 

інформаційні потреби шляхом проведення бесід, аналізів читання, складу та використання 

бібліотечного фонду. 

Працівниками відділу абонемента здійснено комплекс заходів з підготовки масової 
видачі навчальної літератури. На початку кожного семестру студентам денної та заочної 

форм навчання видавались комплекти підручників згідно графіку видачі літератури. Під 

час розподілу та видачі комплектів підручників використовувались навчальні плани, 

проводились  консультації з викладачами навчального закладу.  

В читальному залі експонувались виставки нових надходжень, а також тематичні 

виставки на допомогу навчальному процесу.  

Другий рік поспіль бібліотеку включено до обхідного листка студентів, викладачів 

та співробітників. 

В бібліотеці діє система нічного абонемента. Така послуга є безкоштовною. 

Нова література зосереджена, в основному, у читальному залі.  

 

Бібліотека ХКТЕІ 

Обслуговування проводилось на 3-х пунктах видачі – абонементі та двох читальних 



залах.  

Масова видача навчальної літератури здійснювалась згідно з графіком видачі 

підручників. У вересні для першокурсників проведені бібліотечні уроки, на яких студентів 

поінформовано щодо правил користування бібліотекою та послуг, які надає книгозбірня, 

організовано екскурсії по бібліотеці. На окремі заняття готувались та видавались 

комплекти підручників. Обслуговування читачів здійснювалось в автоматизованому 

режимі за електронною читацькою карткою. За єдиним обліком в бібліотеці  2300 

користувачів. Кількість відвідувань залишилася на рівні показника минулого року і 

становить 50903.  

 

Бібліотека КПНУ 

 Бібліотечні фонди максимально наближені до користувачів, які мають можливість 

одержувати друковану продукцію, користуючись послугами 4 бібліотечних відділів: 

інформаційно-бібліографічного, відділу комплектування та наукової обробки документів, 

відділу електронних інформаційних ресурсів і відділу абонементів та читальних залів, 

який в свою чергу складається з 4 абонементів та 8 читальних залів. На кожному 

територіально віддаленому факультеті університету є бібліотечні підрозділи, у яких 

зосереджено галузеву літературу, підібрану згідно навчальних планів і напряму підготовки 

спеціалістів. 

 У бібліотеці за єдиним обліком 5266 користувачів, що на 416 (8,2%) менше, ніж у 

2015 році та на 60,8% менше, ніж у 2014. Читанням охоплено всіх студентів університету 

(4641, на 326 менше минулорічного показника) та видано ламіновані штрихкодовані 

читацькі квитки. Всі користувачі зареєстровані в базі даних «Читачі». У звітному році 

структурними підрозділами бібліотеки фактично обслуговано 13278 користувачів (що на 

6,1%, або 867 користувачів менше у порівнянні з минулим роком), яким при їх 93530 (у 

2015 - 95138) відвідуваннях видано 157842 примірників документів – книг, брошур, 

журналів та інших, що на 442 менше, ніж у 2015 році. Спад основних показників 

обслуговування є результатом зменшення кількості студентів, недостатнього оновлення 

фонду та користування значної кількості студентів мережею Інтернет (проведене в 

бібліотеці анкетування показало, що студенти активно користуються послугами 

всесвітньої мережі). 

У минулому році (так як і у попередніх трьох роках) через брак коштів не працював 

міжбібліотечний абонемент. Впродовж року не було ні отримано, ні надіслано жодного 

документу.  

Відносні показники — відвідуваність, читаність, книго забезпечення дещо зросли у 

порівнянні з минулим роком, а показник обертаності фонду залишився на рівні 2015 р. 

  

НБ ПДАТУ 

 Обслуговування читачів у бібліотеці здійснювалось на: 

1. Абонементі наукової літератури.   

- наукова література з усіх галузей знань; 

- архівний фонд періодичних видання; 

- обмінний фонд; 

- фонд рідкісної і цінної книги. 

2. Абонементі навчальної літератури.   

- підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, програми курсів 

тощо; 

- картотека єдиного читача. 

3. Абонементі художньої літератури. 

4. Читальному залі спеціальної літератури.  

- періодичні видання за 15 останніх років; 

- продовжувані видання; 



- збірники наукових праць; 

- основні підручники і посібники сільськогосподарської тематики; 

- довідкові видання та НТД.  

5. Читальному залі суспільних наук. 

- періодичні видання суспільно-політичної тематики; 

- продовжувані видання; 

- нормативно-правові документи; 

- навчальні посібники з суспільних дисциплін; 

- словники та енциклопедичні видання.  

6. Філії бібліотеки на факультеті ветеринарної медицини та біотехнологій. 

Для якісного обслуговування читачів у книгозбірні широко застосовувався 

відкритий доступ до книжкових фондів, проводилась систематична, послідовна робота зі 

студентами, вивчались плани занять, теми рефератів, курсових, дипломних робіт. При 

записі у книгозбірню працівники абонементів знайомили студентів з «Правилами 

користування бібліотекою», наголошували про матеріальну відповідальність за втрачені та 

пошкоджені книги.  

Працівники бібліотеки застосовували індивідуальні та групові методи роботи з 

користувачами. 

Впродовж року бібліотекарі професійно і якісно обслуговували читачів, надаючи їм 

потрібну інформацію, використовуючи при цьому нову літературу, а також періодику, яка 

була основним джерелом з багатьох питань історії, філософії, економіки, педагогіки, 

менеджменту, маркетингу, нових технологій виробництва.  

В читальних залах та на абонементах експонувались виставки нових надходжень, а 

також тематичні виставки на допомогу навчальному процесу. 

Експонувались книжкові виставки і під час проведення загально-університетських 

заходів: 

 VI міжнародної науково-практичної конференції «Зоотехнічна наука: історія, 

проблеми, перспективи» 

 Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Наука. Молодь. 
Земля. Сталий розвиток» 

 ІІІ міжнародної наукової конференції студентської та учнівської молоді «Стан 
та перспективи виробництва, переробки і використання продукції 

тваринництва» 

 Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, 

здобувачів і студентів «Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки 

України» 

 Науково-методичного семінару «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: напрями 
наукових досліджень, методика викладання, підготовка фахівців» 

 Науково-практичного семінару «Земельна відносини в Україні в 2016 р. Нові 
законодавчі зміни…» 

 Науково-практичного семінару «Особливості догляду за багаторічними 
насадженнями плодових культур» 

 Науково-практичного семінару з дисципліни «Бізнес-планування» «Бізнес-план 

розвитку підприємницької структури» 

 Студентської конференції-семінару з дисципліни «Основи наукових 
досліджень» «Проблеми ефективності державного управління соціально-

економічним розвитком регіонів» 

 Студентської наукової конференції за участю Кагульського державного 
університету ім. Б.П.Хашдеу, Республіка Молдова «Економіка АПК – здобутки 

та перспективи» 

 ХХ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Перші 

наукові кроки 2016». 



Традиційно, у вересні — жовтні проведені заходи з залучення першокурсників до 

бібліотеки. Організовані книжкові виставки «Тобі, першокурснику!», «Твоя професія — 

ветеринар», «Твоя професія – економіст», «Робота на землі найважливіша», «Тобі 

першокурснику: твоя професія аграрій». В рамках заходів проводились екскурсії-

знайомства з бібліотекою. Підготовлені та проведені години бібліографічної грамотності, 

бесіди: 

 Роль книги і читання в житті людини, 

 Бібліотека та інформаційна культура читача,  

 Вчимося працювати з книгою, 
 Проводилась робота з ліквідації читацької заборгованості. 

   Кількість читачів за єдиною реєстрацією становить 4453 (на 17,9 % менше, ніж 

минулого року), кількість користувачів, обслугованих  усіма структурними підрозділами, 

зменшилася на 5,7 %, в порівнянні з минулорічними показниками. На 11,7 % зменшилася 

й кількість відвідувань, показник видачі документів зменшився в порівнянні з минулим 

роком на 10,6 %. Причиною  зменшення книговидачі є обмежене комплектування новими 

документами сільськогосподарського спрямування. 

 Як методичний центр об’єднання сільськогосподарських бібліотек області, 

бібліотека обслуговувала користувачів коледжу ПДАТУ, Новоушицького коледжу ПДАТУ, 

Шепетівського коледжу ПДАТУ та Хмельницької державної сільськогосподарської 

дослідної станції ІКСГП НААН. Користувачі цих підрозділів є активними читачами 

головної бібліотеки. 

МБА працював в межах міста і області. Його послугами користувались викладачі, 

аспіранти, спеціалісти с/г, усього – 6 абонентів, для них замовлено та отримано 10 

документів з різних бібліотек, надіслано 15 видань в книгозбірні інших навчальних 

закладів.  

 

НБ ХНУ 

Бiблiотечно-бiблiографiчне обслуговування користувачів проводилося 

працівниками 4-х структурних підрозділів: ВО, ІБВ, ВКНОД, ВІТКЗ; в 5-ти читальних 

залах i на 3-х абонементах, у залі каталогів та електронної iнформацiї, а також у 2-х 

читальних  залах факультетських бiблiотек, на 8-ми кафедральних пунктах видачі; на Web-

сайті книгозбiрнi через віртуальну систему обслуговування. 

На всіх традиційних пунктах обслуговування бiблiотеки перереєстрація читачів, 

облік видачi документів та масових заходів здійснювалися в автоматизованому режимі на 

основі програмного продукту «УФД. Бiблiотека». Звичним методом облiковувалися 

показники роботи бiблiотек кафедр. 

У 2016 році кількість користувачів бібліотеки за єдиним обліком зменшилася на 8,1 

% у порівнянні з попереднім роком та становить 8211. Відповідно зменшилася кількість 

фактично обслугованих яка складає 33690 користувачів, 20,9 % до фактично обслужених 

складають користувачі ЕБ. Найбільшу кількість читачів обслуговано на абонементах ВО 

— 33,12% від загального показника, де й найбільше навантаження по читачах – 2066, яке в  

порівнянні з минулим роком збільшилося на 18,5% (384).  У читальних залах планові 

показники з обслугованих читачів перевиконано на 2,8 %.  

Кількість відвідувань збільшилася у порівнянні з минулим роком на 49,4 % і 

становить 1074090, з них 88,46 % користувалися електронними ресурсами бібліотеки на її 

Web-сайті. Серед підрозділів бібліотеки найбільший показник відвідувань на абонементах 

ВО - 46,2 %. Середньоденне відвідування бібліотеки дорівнює 445,6, електронної 

бібліотеки – 55,9, а Web-сайту книгозбірні — 3417,9.  

Показник видачі традиційних та електронних документів складає 706779 прим., що 

на 17,2 % менше, від попереднього року. Загальна кількість завантажених електронних 

документів за рік – 215532, що становить 30,5 % від загальної видачі. Найбільший 

відсоток – 59,2 % до загальної видачі документів становить навчальна література.  



 Серед структурних підрозділів найбільший показник видачі документів у 

читальних залах відділу обслуговування – 65,9 % до загальної кількості традиційно 

виданих документів, відповідно тут і найбільше навантаження з видачі документів – 

55817. Середньоденна книговидача по бібліотеці складає 2542,37 документів.  

Навантаження на працівників у порівнянні з минулим роком збільшилося по 

відвідуваннях - на 188,8, по читачах на 35,61, по фонду на 819,9 і дещо зменшилося по 

книговидачі на 2720.  

Показник кількості користувачів ЕБ у звітному році складає 7040, що становить 

107,48 % від запланованого; відвідувань — 15553. Показник кількості завантажених 

документів, у порівнянні з минулим роком збільшився на 1,8 %, і становить 122300.  

За звітний період з БД «Інституційний репозитарій» скачено 645849 документів, у 

тому числі через веб-сайт книгозбірні 93232 документи. 

До послуг МБА у 2016 році звернулися 14 абонентів. Для них отримано з інших 

бібліотек — 45 документів, 5 замовлень виконано засобами Інтернету (1447 сторінок). З 

лютого 2016 року розпочато оформлення запитів через МБА до Національної бібліотеки 

України ім. Вернадського за допомогою електронного бланку-замовлення. Абонентом 

МБА НБ ХНУ стала  бібліотека Полоцького державного університету (Білорусь).  

За допомогою сервісної послуги ЕДД відправлено 5 сторінок електронних копій. 

НБ ХНУ стала абонентом бібліотеки Гродненського державного університету (Білорусь). 

На виконання  замовлень наших читачів отримано 13 сторінок електронних копій. 

Інформація про службу міжбібліотечного абонементу й електронної доставки документів 

надавалася під час проведення масових інформаційних заходів (День кафедри, День 

фахівця, День аспіранта тощо) та занять зі студентами з основ інформаційної культури. 

Традиційно, для студентів 1-го курсу проведено «Декаду першокурсника», 

протягом якої кожний студент отримав читацьку картку та комплект підручників, 

прослухав бесіду про структуру, інформаційні ресурси, правила користування бібліотекою 

й культуру читання. Всі першокурсники отримали «Пам’ятку читачеві». 

Сектором обліку читачів здійснено редагування в БД «Читач» згідно зі списками 

студентів 1 курсу, зареєстровано 980 користувачів (що на 29 більше, ніж в минулому році). 

Виготовлено 877 читацьких карток для студентів І курсу, для сторонніх читачів - 11 

одноразових та 3 місячних читацьких квитків.  
 Під час обслуговування студентів 1-их курсів денної форми навчання 

застосовувався груповий метод видачі підручників; 2-3 курсів — гібридна технологія 

видачі підручників — груповим методом та індивідуально; студенти стаціонару 4-5 курсів 

та студенти-заочники 2-6 курсів обслуговувалися індивідуально. Продовжено кураторство 

студентських груп першокурсників співробітниками бібліотеки. 
В читальних залах та на абонементах експонувалися виставки нових надходжень, а 

також тематичні виставки на допомогу навчальному процесу, серед них:   

 Вам, першокурсники! 

 Джерела вивчення історії України 

 Палітра професійної майстерності  

 Екологія – гармонія суспільства і природи 

 Хіміко-технологічні процеси   

 Радіоелектронні пристрої та системи                                                                        

 Загальна теорія бухгалтерського обліку                                                                  

 Основи теорії, розрахунку і конструювання деталей машин    

 Основні характеристики сучасного менеджменту               

 Організація охорони праці  на підприємстві                                                                                   

В рамках дії просвітницького проекту «Здоров’я молоді — здоров’я нації» 

експонувалися книжково-ілюстративні виставки: 

 Екологія – гармонія суспільства і природи                                                              



 Книжковий фуршет —  виставка- інсталяція   

 За вільну від тютюнового диму планету  

 Молодь світу за здоровий спосіб життя 

 Збережи свою планету   

 Здорова молодь – здорова держава   

 СНІД: знати, щоб жити 
Сприяють формуванню позитивного іміджу бібліотеки та університету виїзні 

книжково-ілюстративні виставки, які включають не тільки книги, а й патенти, звіти з НДР, 

світлини і представляють собою єдиний комплекс, об'єднаний загальною темою. 

Впродовж року було підготовлено 7 виїзних книжково-ілюстративних виставок: 

«Наукові праці викладачів університету»: 

 до ХХХХІV науково-практичної конференції професорсько-викладацького 

складу; 

 до Хмельницької обласної педагогічної конференції «Хмельницький національний 
університет: шлях до визнання»; 

 д
о Дня відкритих дверей Хмельницького національного університету; 

 д
о Дня зустрічі випускників; 

 «Людина з великої літери»: до 85-річчя проф. Р. Сілина; 

«50 років факультету інженерної механіки»; 

«Шевченкове ім'я сіятиме довічно». 

В музеї історії Хмельницького національного університету організовано виставку 

друкованих видань «ХНУ. Історія і сучасність». Експозиція виставки складається з 

декількох тематичних напрямків: «Віхи становлення», «Організація освітньої діяльності», 

«Бібліографія праць вчених ХНУ», «Наукові фахові журнали» та «Наукова бібліотека». 

Кожен з розділів виставки представляє відвідувачам книги, наукові журнали, буклети, 

періодичні видання, які виходили друком протягом періоду 1964 - 2015 років. 

Впродовж року проводилася робота з віртуальними виставками, представленими 

для користувачів книгозбірні на Web-сайті НБ. За рік додано 2 нові виставки,  

відредаговано 8 (126 записів, додано 38 примірників документів), переміщено у створений 

архів 10 виставок. На кінець року на сайті представлено 14 віртуальних виставок. Загалом 

за 2016 рік на виставках було представлено 6827 документів. 

 

Просвітницька робота 
В бібліотеках накопичено чималий досвід проведення просвітницьких заходів для 

студентства у тісному контакті з професорсько-викладацьким складом всіх факультетів та 

відділами виховної роботи навчальних закладів. Це перш за все форми, спрямовані на 

популяризацію кращих зразків вітчизняної культури, духовне відродження нації, 

виховання національно-свідомого та соціально-активного громадянина демократичної 

правової держави. Для студентів проводяться зустрічі з відомими людьми, правознавчі 

години, години поезії сучасних поетів, вечори, огляди, прем’єри книги, читацькі 

конференції.  

Загалом бібліотеками об’єднання проведено 131 масовий захід (на 59 менше, ніж у 

минулому році), організовано 446 тематичних виставок (на 26 більше показника 2015 

року) та експоновано на них  17809 документів.   

 

Бібліотека ХГПА 

  За звітний рік організовано 76 (на 20 більше, ніж минулого року) тематичних 

виставок та відкритих переглядів літератури, на яких експонувалося 7920 видань. 

Впродовж року біля книжкових виставок проводились бесіди-огляди літератури. 



Працівники бібліотеки готували розгорнуті виставки для: 

 VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Духовні витоки Поділля: «Просвіта» 

в історії краю» 

Науково-практичного семінару «…Нам пора для України жить» 
 За рік підготовлено та проведено 19 масових заходів. Серед них: 

 зустрічі з: 
- лауреатами Хмельницької обласної премії імені Т.Г. Шевченка «Подільська 

Шевченкіана»; 

- лауреатом Національної премії імені Т.Г. Шевченка (2009 р.) Павлом Гірником 

«У сяєві імені Тараса Шевченка: лауреати Національної премії України»; 

- завідувачем відділу Національного музею Тараса Шевченка «Хата на Пріорі» 

Наумовою Н. Г. Під час зустрічі автор презентувала книгу «Особистості на 

портретах Тараса Шевченка»; 

 урок пам’яті «Чорнобиль. Без права забуття» 

 презентації: 
- історичного роману сучасного українського письменника Миколи  Мачківського 

«Коріятовичі»; 

- історичного нарису «Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії: від витоків до сьогодення»; 

- книги «З добра та любові…», присвяченої пам’яті Г.Й. Ісаєнко, поетеси, 

бібліотечного працівника; 

- одинадцятого випуску альманаху «Медобори»; 

 урок історичної правди «Не підлягає забуттю» (до Дня пам’яті жертв голодомору). 
 

НБ ХУУП 

  Упродовж року бібліотека провела 5 масових заходів: 

 Літературний вечір до дня народження Тараса Шевченка  «Я їх любив… Кохані 
жінки Тараса Шевченка» 

  Година пам'яті до 30-річчя з Дня аварії на Чорнобильській АЕС «Чорнобиль. 

Трагедія. Подвиг. Пам'ять...» 

 Бібліотечний урок «Мистецтво бути читачем» 

  Історичний екскурс (до 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського) 
«Завдяки історичній пам’яті людина стає особистістю, народ – нацією, країна - 

державою» 

 Літературний урок до дня української писемності та мови «Магія слова» 

В бібліотеці щоквартально проводились засідання клубу поезії «Поезія — це 

завжди неповторність».  

 За рік оформлено 34 тематичних виставок (на 12 більше ніж у попередньому році), 

з них представлено на веб-сторінці бібліотеки 19 виставок у віртуальному варіанті. 

Загалом на виставках експонувалось 880 документів, що на 168 більше, ніж у минулому 

році. 

 

Бібліотека ХКТЕІ 

До видатних дат відомих науковців, письменників, педагогів, діячів культури в 

бібліотеці підготовлено та експоновано 33 тематичні виставки. Зі студентами проведено 5 

масових заходів: 

 літературно-художній вечір «День рідної мови», 

 літературний вечір «Безсмертний Кобзар», 

 зустріч за круглим столом «Козаччина - символ України» 

 історичний екскурс «Незалежна Україна — здобутки та перспективи» 

 літературно-народознавче свято «Дух українства у предковічних звичаях та 



обрядах» 

 Усі заходи проводились у тісній співпраці з відділом виховної роботи 

інституту та кураторами груп. 

 

Бібліотека КПНУ 

 Працівники бібліотеки приділяють велику увагу не лише інформаційному напрямку 

роботи, а й виховному, формуючи світогляд студента, його художній смак, культуру, 

громадську свідомість та різнобічні інтереси.  

 Загальноуніверистетського значення набуло відзначення 25-ої річниці Незалежності 

України. Проведено: 

 Свято «Велична і свята ти, Мати-Україно» 

 Історико-патріотичне свято «Благословенна та держава, що має відданих синів…» 

 Просвітницько-виховний захід, присвячений Дню незалежності України, Дню 
українського козацтва, Дню захисника України та свята Покрови Пресвятої 

Богородиці. 

 Книжково-ілюстративні виставки: 

- Україна: віхи історії; 

- Моя країна вільна та незалежна; 

- Незалежна Україна: віхи історії; 

- Чверть століття незалежності та самовизначеності; 

- З Україною в серці; 

- Україна – єдина країна; 

- Моя країна – це незалежна країна». 

До 30-тих роковин Чорнобильської трагедії проведено заходи: 

 вечір–реквієм «Гіркий полин твоєї долі, Україно…»; 

 вечір пам’яті «Трагедія Чорнобиля не повинна повторитись»; 

 вечір пам’яті «Чорнобильське лихо (до 30-річчя Чорнобильської катастрофи)»; 
Заходи супроводжувалися демонстрацією відеоматеріалів: «Героям Чорнобиля 

присвячується», «Була весна», «Чорнобильці-ліквідатори», «Зона страшного лиха» та 

ін. 

 тематичні виставки та огляди літератури: 

- Чорна фата України (до 30-річчя Чорнобильської катастрофи); 

- Чорнобиль – скорбота пам’яті людської; 

- Тривожні дзвони Чорнобиля; 

- Чорнобиль: біль людства. 

Серед масових заходів, які проводили працівники бібліотеки, важливе місце 

займають: 

Літературно-мистецька година 

 «Ні! Я жива! Я буду вічно жити!» (до 145-річчя від дня народження Лесі Українки) 

 Поезія – це свято, як любов  

 Уся гордість і велич світу жінки (до свята 8 березня) 

 Зимова феєрія 

 Моя мова калинова (до  Дня української писемності) 

Читацька конференція 

 «Слово твоє невмируще в віках» (до 145-річчя від дня народження Лесі Українки) 

Зустрічі 

 «Світ добра і правди Василя Горбатюка» (український письменник, членом 
Національної спілки письменників України, голова Хмельницької обласної 

організації НСПУ, директор Хмельницького обласного літературного музею, 

приурочена 60-річчю від дня народження) 

 «Родовід Хоптярів», презентація монографії кандидата історичних наук Хоптяра А. 



Ю. «Діяльність Партії соціал-революціонерів у Правобережній Україні в 1896-1907 

рр.» 

Міні-КВК  

 Душ людських лікарі (до Дня психолога) 

«Брейн-ринг» 

 До тижня фізико-математичного факультету. Гра студентів та викладачів 

Вікторина 

 «Перевір себе: Цікаві факти про відомі книги» (до Всесвітнього дня книги та 
авторського права) 

Майстер-клас з писанкарства 

 Мистецтво писанки  

 Барвиста писанка  

Вечір-зустріч 

День пам’яті та надії  

Творчий дискурс  

 Індивідуальна природа мемуарного жанру за творчістю Володимира Підпалого (до 
80-річчя з дня народження) 

 Командний підхід до проблем розвитку волонтерської діяльності серед студентської 
молоді 

Круглий стіл  

 присвячений 20-й річниці прийняття Конституції України 

 Я визначив собі шлях – шлях українського письменника… (до 110-річниці від дня 
народження Івана Багряного) 

 Соціальна робота в Україні і за кордоном (До Дня соціального працівника) 

Усний журнал 

 Безпека в житті – життя в безпеці  

 Дива української осені 

Віртуальна подорож у Національний художній музей України «Музей – це відкрита 

скарбниця мистецтва» 

Загалом проведено 27 масових заходів (на 20 менше від показника переднього 

року), які відвідали 3284 читачів. 

 Вагомою була участь бібліотечних працівників у загальноуніверситетських 

наукових форумах, Міжнародних наукових конференціях, які супроводжувались 

книжковими виставками. 

 Бібліотека університету співпрацювала та взаємодіяла з бібліотеками інших систем 

та відомств, організовувала цикли книжкових виставок, бібліографічних оглядів, усних 

журналів, літературних вечорів, проводила Дні інформації, Дні фахівця, День 

краєзнавства. 

 За рік проведено 174 тематичну виставку (на 3 більше, ніж у минулому році), на 

яких експоновано 3594 документів, в тому числі 26 віртуальних (на 4 менше від 

попереднього року) та 36 бібліографічних оглядів (на 18 менше, ніж минулого року).  

 

НБ ПДАТУ 

 Через книгу, бібліографічні огляди, зустрічі за круглим столом, години поезії, 

краєзнавчі години, читацькі конференції, години духовного спілкування, музично-поетичні 

вечори, бесіди, диспути намагались виховувати у читачів професійну гордість, 

моральність, високу духовність, любов до рідного краю, трудову, художню, естетичну, 

екологічну, громадянську, економічну культуру, розвивати здібності і талант молодих 

людей. Просвітницькою роботою охоплені всі факультети і курси. Працівники бібліотеки 

підтримували контакти з викладачами вишу, науковцями інших навчальних закладів міста, 

міськими осередками національних творчих спілок, музеями, культурними установами, 

громадськими організаціями міста. На допомогу навчальному і виховному процесам у 



бібліотеці було оформлено 56 книжкових виставок. Особливої уваги заслуговують 

виставки, спрямовані на підтримку та розвиток читання студентської молоді. Кілька років 

поспіль експонується  виставка одного жанру «Фантастика і час». Цього року 

підготовлено: 

 «Література  високого ґатунку» (до 95-річчя Ст. Лема, польського 

письменника-фантаста) 

 «Кожна моя книга – це критика теперішнього і заклик до перемін» (до 150-
річчя Г. Уєллса, англійського письменника-фантаста)   

 «Фантастика і життя» (до 80-річчя Л. Тендюка). 
У виставковій роботі бібліотеки варто відмітити різноманітність видів 

експонованих виставок. Це: виставки-перегляди, книжкові експозиції, фотовиставки-

колажі, виставки-рекомендації, фото-виставки, виставки-портрети, виставки-інсталяції, 

виставка-пам’ять, виставка-порада, фотовиставка-колаж, книжково-ілюстровані виставки, 

виствки світлин. 

Впродовж року оформлялись тематичні книжкові полиці до знаменних і пам’ятних 

дат. Усього - 39. 

 До державних національних свят проведено 3 години інформаційних повідомлень 

та 16 бібліографічних оглядів і переглядів літератури.   

 Серед масових заходів (усього 30), які провели працівники бібліотеки: 

- Історичне повідомлення «Трагедія Крут – слово правди» 

- Святковий захід «Мужній, прекрасна наша мово!» 

- Тиждень науково-природничої літератури 

- Вечір-реквієм «Відлуння Чорнобиля» 

- Круглий стіл 

 «Гіркий ювілей» (30 років чорнобильської катастрофи), 

 «Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності 
Подільського краю» (до дня винахідника та раціоналізатора України) 

- Тематичний вечір «Пам’яті вдячні нащадки» ( до 71-ї річниці Перемоги над 

нацизмом в Європі) 

- Презентація книги «Едуард Сікора «Під знаком Тризуба»» 

- Дискусійний стіл «Конституція є. На черзі реалізація норм» 

- Свято державності «Вона наш витвір, наша мрія, соборна, вільна Україна» 

- Зустріч з учасниками АТО, волонтерами «Благословенні нескорені» 

- Година спілкування «Молодь змінює світ» 

- Історичні читання присвячені святу української мови і писемності 

- Урок духовності «Пересопницьке Євангеліє – найдорожча духовна святиня 

українського народу» (до 455-річчя першокниги) 

- Урок-реквієм: 

 «Дзвони пам’яті» (до дня пам’яті жертв голодомору) 

 «Пам’ятаємо. Славимо. Вшановуємо» (річниця Революції Гідності) 
- Читацькі конференції: 

 «Ти нам залишив прагнення високі» (до дня народження Т.Г.Шевченка), 

  «Актуальні питання аграрного сектору: винаходи та досягнення» 
- Розповідь-усвідомлення «Ніжні тони поезії, знайдені в розбитім серці» (рання 

поетична творчість Лесі Українки) 

- Музично-поетичний вечір «Поезія – лише провина і зовсім не мета!» 

(А.Кримський, П.Тичина, Е.Андрієвська) 

- Інформаційно-літературні години: 

 «Українська строфа», 

 «Зарубіжний калейдоскоп» (новинки зарубіжної літератури) 

- Літературний альманах присвячений творчості письменників фантастів «Якщо 

дійсність багатша за фантазію, це вже фантастика» 



- Усний журнал «Зоря проходить між людських сердець» (присвячений творчості 

українських поетів) 

 Сторінка 1: «А пісня – це душа…» (І.Драч) 

 Сторінка 2: «Хотіла б я словом цілющим скропити серце трудне…» 
(Дніпрова Чайка) 

 Сторінка 3: «Слова поета, що не піднять з душі, як небо не піднять» 
(М.Вінграновський) 

- Вечір вшанування присвячений 160-річчю від дня народження І.Франка 

«Велетень думки і праці» 

- Бесіда-аналіз «Економічна мапа Хмельниччини» 

- Народознавча година «Українська хата та вишивка» 

- Тематичний вечір до міжнародного жіночого дня «Я жінка! Я доброта! Я весна» 

- Фестиваль науки «Сучасний стан та проблеми аграрного сектору України» 

- Інформаційна година «Здорове молоде покоління – це цвіт та гордість нації» 

В 2016 році активно працював літературний клуб «Ліра». В рамках діяльності клубу 

проведено: 

 Засідання «Воюю байкою із ворогом столиким во ім’я світлого людського 

майбуття» присвячене 123-річчю від дня народження поета-гумориста, патріарха 

сучасної української байки Микити Павловича Годованця. 

 Поетичні акварелі «Візьми в долоні Слово українське». На заході виступив поет-
романтиик, Голова Хмельницького обласного об’єднання Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка Віталій Міхалевський. У заході взяли 

участь голова Кам’янець-Подільського міського об’єднання «Просвіта» В’ячеслав 

Полятинчук і солісти РЦКМ «Розмай» Роман Кукурудза й Микола Винниченко. 

 Зустрічі з:  
- Мар’яном Івановичем Красуцьким – письменником, публіцистом, членом 

Національної спілки письменників України, лауреатом Всеукраїнської 

літературної премії ім. Юрія Яновського, обласної премії ім. Микити 

Годованця, заслуженим журналістом України, який презентував свої книги - 

повість «За Колимою сонце сходить» та роман-документ «Розрив-трава на 

лютих перехрестях». 

- Віоліною Ситнік – молодою, талановитою письменницею-кам’янчанкою, яка 

презентувала свою нову книгу «Особистий простір». 

- Катріною Рябой – поетесою, педагогом, практичний психологом, яка 

познайомила присутніх зі своєю збіркою віршів «Стезями зрілості». 

При бібліотеці три роки поспіль працює історичний лекторій. За звітний рік в 

рамках лекторію студенти прослухали лекції та повідомлення: «Історичні постаті: 

Кармалюк і Кам’янець», «Місто під владою турецькою», «Православні споруди міста». 

  

НБ ХНУ 

Просвітницькі заходи для студентської молоді проводяться в рамках проектів: 

національно-патріотичного виховання «Ти - одна й неподільна, Україно моя вільна», 

просвітницьких проектів «Читання книги та її популяризація в науковій бібліотеці 

Хмельницького національного університету», «Здоров’я молоді — здоров’я нації» , а в 

«Клубі цікавих зустрічей» відбувається спілкування з письменниками та поетами, 

краєзнавцями, громадськими діячами. 

Щороку українці урочистими заходами відзначають у березні роковини народження 

і смерті, а в травні — перепоховання у Каневі Тараса Григоровича Шевченка. 

Значною подією у рамках святкування Шевченківських днів у Хмельницькому 

національному університеті стало проведення протягом 15 -22 квітня І Шевченківського 

конкурсу митців «Дніпро, Україну згадаєм…», присвяченого Дню звільнення Т. Г. 

Шевченка із кріпацької неволі 22 квітня 1838 року. Конкурс проводився під егідою ректора 



університету, професора Миколи Єгоровича Скиби в рамках проекту «Читання книги та її 

популяризація в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету». 

Засновниками й організаторами конкурсу виступили наукова бібліотека і студентський 

літературний театр «Глорія» кафедри української філології гуманітарно-педагогічного 

факультету. Співорганізатори конкурсу: кафедра української філології, первинна 

профспілкова організація студентів ХНУ, Хмельницьке обласне об’єднання 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, Управління освіти м. 

Хмельницького, Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді, деканати Хмельницького національного університету, ТОВ «ТМ НАСОЛОДА». До 

участі у конкурсі заявки подали учнівська молодь шкіл міста, викладачі, співробітники, 

студенти Хмельницького національного університету та Хмельницького торговельно-

економічного коледжу. Авторські поезії на заочний конкурс у номінації «Авторська поезія-

присвята Тарасові Шевченку» надіслали учні навчальних закладів Хмельниччини. Всього 

подано 37 заявок.  

Конкурсанти читали геніальну безсмертну поезію поета; виконували пісні на слова 

Великого Кобзаря та авторські поезії-присвяти Тарасові Шевченку. Оцінювала виступи 

читців, вокалістів і молодих літераторів компетентна конкурсна комісія.   

Підведення підсумків конкурсу та відзначення переможців відбувалося на гала-

концерті,  під час якого артисти літературного студентського театру «Глорія», театру 

риторики «Вітрила України» (НВК «Мої обрії»), творчого колективу гр. ФПР-12-1 і 

переможці І Шевченківського конкурсу митців «Дніпро, Україну згадаєм…» представили 

глядацькій аудиторії театральну постановку «Тарасова віолончель…». Переможці 

конкурсу отримали грамоти, ексклюзивні книги і торти.  

Наукова бібліотека спільно зі студентським літературним театром «Глорія брала 

участь у проведені щорічного традиційного літературно-мистецького форуму «Мій 

Шевченко…». Підготовлено нову програму «…Душі почину і краю немає» та 

презентовано виставку унікальних книг «Шевченкове ім’я сіятиме довічно» – збірок Т. Г. 

Шевченка, наукових видань, присвячених дослідженню життєпису і мистецькій спадщині 

Кобзаря. 

У літературній вітальні НБ відбулося урочисте засідання літературного клубу 

«Роса» «У вінок Кобзареві». На свято завітали знавці та майстри художнього слова: поет-

пісняр, проректор університету, професор М. П. Войнаренко; декан ГПФ Л. Л. 

Станіславова; член Національної спілки письменників України, поет В. Ц. Міхалевський; 

член Спілки християнських письменників М. Б. Дем’янюк.  

У студентських групах проходили години роздумів, спілкування: «Кобзар - не 

просто книга, а енциклопедія життя», «На поклон до Великого Кобзаря», «Жінки в житті 

та творчості Т.Г.Шевченка». 

Традиційно у літературній вітальні напередодні Всесвітнього дня поезії відбувся 

вечір поезії «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі», на 

якому були присутні студентська молодь університету та відомі подільські майстри 

поетичного слова. Митці подарували слухачам свої улюблені вірші та презентували нові 

поетичні твори.  

Під час проведення поетичного вернісажу «Щедрість поетичної душі...» улюблені 

поезії виконували студенти гуманітарно-педагогічного факультету.  

На виконання Указу Президента України «Про відзначення 25-ї річниці 

незалежності України» та з метою виховання у студентської молоді поваги до державних 

символів України, утвердження національної свідомості та патріотизму наукова бібліотека  

підготувала і провела  низку просвітницьких заходів, серед яких:  

 урок державності «Михайло Грушевський — перший Президент України»,  

 вечір-портрет «Іван Франко: трагедія і велич Генія»,   

 година спілкування «Вишиванка — душа українського народу», 

 уроки краєзнавства «Славний шлях Хмельницького національного 



університету», «Краса України — Поділля»,  

 урок патріотичного виховання «За Україну, за її долю, за честь і волю»,  

 цикл книжкових виставок «Живи у віках, незалежна Україно!».  
Відвідувачам були запропоновані до перегляду книжково-ілюстративні виставки: «З 

Україною в серці», «Благословенні кольори української долі», «Живи та міцній, 

Українська державо», «Конституція України — офіційний імідж держави», «Поділля в 

Незалежній Україні: Роки. Події. Факти», «Любіть Україну і пісню її солов'їну» (вірші про 

Україну до Дня Незалежності).  

У читальному залі організовано відкритий перегляд видань Хмельницького 

національного університету за роки Незалежності України (1991-2016 рр.) «До вершин 

знань —  з працями викладачів Хмельницького національного університету». 

До 150-річного ювілею від дня народження М.С. Грушевського. Для студентів 

проведено урок державності «Михайло Грушевський — перший Президент України» з 

презентацією з фрагментами з документальних хронік про життєвий шлях, наукову, 

літературну, громадсько-політичну діяльність Великого українця.  

З нагоди160-річного ювілею Івана Франка проведено вечір-портрет «Іван Франко: 

Трагедія і велич Генія». На заході експонувалася виставка «Воздвигне Вкраїна свойого 

Мойсея».      

В рамках проекту «Ти - одна й неподільна, Україно моя вільна» до  відзначення 

пам'ятних дат та державних свят в студентських групах проводилися різноманітні 

просвітницькі заходи національно-патріотичного спрямування. А саме: 

 година-реквієм «Чорнобиль – жива рана землі моєї» (до 30-х роковин 
Чорнобильської катастрофи). Презентовано книжково-ілюстративну 

виставку «Гірчить Чорнобиль, крізь роки гірчить...»  та демонстровано 

документальний фільм «Правда про Чорнобиль». 

 урок пам'яті «Не стерти з пам'яті той спомин про війну» (Хмельниччина у 

роки Другої світової війни 1939-1945 рр.) (до Днів пам'яті та примирення, 

Дня Перемоги) 

 літературознавча година «Тема Другої світової війни у контексті новітньої 
української літератури» 

 народознавча година «Вишиванка — душа українського народу» (до Дня 
вишиванки), презентовано віртуальну виставку «Українське вбрання — 

частка народної душі» та книжково-ілюстративну виставку «Нев'янучі 

барви української вишивки». 

14 жовтня, на Покрову Пресвятої Богородиці, в університеті потрійне свято - 

відзначали День Українського козацтва, День захисника України та день університету. У 

цей день 54-ту річницю від дня створення святкував Хмельницький національний 

університет. Напередодні, у бібліотеці пройшли уроки патріотичного виховання «Рідна 

земле моя, ти козацькою славою щедра...», «За Україну, за її долю, за честь і волю», урок 

краєзнавства «Хмельницький національний університет — шлях до визнання». 

До дня Гідності та Свободи, з метою віддання належної шани патріотизму й 

мужності героїв Майдану, в читальному залі книгозбірні експонувалася книжкова 

виставка-пам'ять «Майдан у кожному серці», матеріали якої широко висвітлювали 

революційні події 2004 року та Революцію Гідності. 

До Дня пам’яті жертв голодоморів в читальному залі відбувалися презентації 

виставки-факту «Трагічні уроки історії» та віртуальної виставки «Скорботна свічка 

пам’яті святої». 

До Дня української писемності та мови у бібліотеці відбулася низка заходів: 

 Презентація молодих літераторів та театралів «Акорди слова і душ...», 
організаторами якої виступила бібліотека, кафедра української філології, студенти 

групи ФУМ-13-1. На свято разом зі студентами, викладачами, співробітниками 

ХНУ завітали учні старших класів, вчителі середньої загальноосвітньої школи 



№21та НВО №5 м. Хмельницького. В рамках заходу проходила презентація 

четвертого випуску електронного літературно-мистецького альманаху «Творчість 

молодих поетів і театралів». Креативні студенти спеціальності «Філологія. 

Українська мова та література» (ГПФ) представили увазі глядачів свої навчально-

виховні проекти. Запам’ятались присутнім мюзикл-модерн «Солодкі муки 

творчості», інсценізація скетчу Ліани Мільчановської «Українська сім'я», 

інсценізація обряду «Українське весілля» за сценарієм Дар'ї Коваленко у виконанні 

студентів групи ФУМ-13-1. Радували глядачів своєю майстерністю виступи 

артистів  літературного студентського театру «Глорія», авторські поезії присутнім 

дарували члени літературного клубу «Роса». 

 Засідання літературного клубу «Роса». Нові члени клубу представили перші «проби 

пера» в поетичному і прозовому жанрах. Досвідчені майстри слова висловили своє 

бачення поетики та стилю їх текстів, дали слушні поради.  

 Двічі проводився тематичний вечір «Петро Яцик — видатний український 
меценат».  

У «Клубі цікавих зустрічей», який багато років діє при літературній вітальні 

книгозбірні, проведено презентацію третього видання книги-спогаду «До волі дорога» 

старшого солдата Національної гвардії Лідії Ільків. Цю чарівну жінку з щирим поглядом, 

яку побачила вся країна у телепрограмі «Хоробрі серця» на каналі «1+1» нині знає вся 

Україна. Лідія Ільків, вчитель української мови та літератури Хмельницького ліцею №17, 

за покликом серця поїхала на київський Майдан, з початком війни на сході України стала 

учасником АТО, санінструктором батальону імені Кульчицького Національної гвардії 

України. Дружина командира медичної роти Ількова І. П., разом з чоловіком розділила 

випробування військової служби. Книга-спогад «До волі дорога» присвячена подіям, що 

почалися в Україні з осені 2013 року. Свою книгу авторка подарувала бібліотеці.  

30 листопада в науковій бібліотеці відбулася презентація нової збірки патріотичної 

поезії та прози Любови Сердунич «Зайдам — зась!».  

Щороку наприкінці вересня Хмельницький традиційно відзначає День міста. 20 

вересня наукова бібліотека запросила студентів на віртуальну екскурсію «Проскурів-

Хмельницький: подорож у часі», яку провів к. іст. наук С.М. Єсюнін - провідний науковий 

співробітник обласного краєзнавчого музею, історик, краєзнавець, музеєзнавець, 

журналіст, дослідник історії, архітектури та культури міста Хмельницького та Поділля, 

автор численних досліджень, нарисів, статей і книг з історії міста Хмельницького та 

області, видатних особистостей, архітектурних пам'яток, історичних подій. На згадку про 

зустріч автор подарував бібліотеці свої книги з авторгафами.  

 В рамках Року англійської мови в Україні, 7-13 листопада наукова бібліотека брала 

участь у всеукраїнському проекті молодіжної секції Української бібліотечної асоціації 

(УБА) «Display – кросинг». Вежа Біг-Бен вже давно стала символом як Англії, так і всього 

англійського. Тому цьогорічна виставка-імпульс, яка подорожувала всією Україною мала 

назву «Книжковий Біг-Бен». Наукова бібліотека ХНУ стала однією з 81 учасниць цієї 

мобільної книжкової виставки. На виставці, яка експонувалась в читальному залі 

книгозбірні, було представлено наукову, довідкову та художню літературу зарубіжних 

видавництв та навчальні посібники з англійської мови викладачів Хмельницького 

національного університету. Цікавий елемент експозиції - книжкова інсталяція у вигляді 

вежі Біг-Бен, яку створено з томів унікального видання - енциклопедії «Британіка» - 

найавторитетнішої та найпопулярнішої енциклопедії світу.  

Напередодні 200-річчя від дня народження відомої англійської письменниці 

Шарлотти Бронте двічі у затишній та теплій атмосфері проводилась літературна година 

«Міс Бронте: життя та творчий шлях».  

З нагоди 145-річного ювілею від дня народження Лесі Українки в літературній 

вітальні в межах циклу «Жіночі голоси української літератури» пройшла літературознавча 

година «Я в серці маю те, що не вмирає...».                                                                                                                                   



 Зі студентами гуманітарно-педагогічного факультету проведено вечір-портрет 

«Корифей української поезії — Ліна Костенко».                                                                                                       

   В читальному залі наукової бібліотеки в рамках циклу «У храмі муз» пройшла 

мистецька година «Монументальна творчість родини Мазурів у місті Хмельницькому». 

Тричі в науковій бібліотеці для студентської молоді проводилася година пам'яті 

«Кузьма Скрябін: «Міняйте світ до кращого, дбайте про нього, бо ви в ньому живете», яка 

присвячена першій роковині трагічної загибелі 2 лютого 2015 року відомого українського 

співака, лідера групи «Скрябін» Андрія Кузьменка. 

Марк Цукерберг - американський програміст і підприємець в області інтернет-

технологій, один із розробників та засновників соціальної мережі Facebook. Як зумів Марк 

Цукерберг стати найпливовішим бізнесменом світу дізналися студенти гуманітарно-

педагогічного факультету гр. СР-15-1, відвідавши годину цікавих повідомлень «Секрети 

успіху Марка Цукерберга». 

В рамках проекту «Читання книги та її популяризація в науковій бібліотеці 

Хмельницького національного університету» спільно з кафедрою української літератури 

започатковано новий цикл літературознавчих годин «Українська література ХХ століття», 

який стартував літературним вернісажем «Українські письменники ХХ століття: творчий 

вклад в розвиток Всесвітньої літератури», презентацією епохи ХХ століття «Володимир 

Сосюра в контексті Розстріляного Відродження».  

В рамках  проекту «Здоров'я молоді — здоров'я нації» до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом зі студентами факультету технологій і дизайну (ДЗН-15-1) проведено 

шок-урок «Відкрий очі, перш ніж СНІД закриє їх». Під час заходу відвідувачі мали змогу 

переглянути фільм «Життя на повну силу» та книжкову виставку «СНІД: знати, щоб 

жити».    

Облік масових заходів ведеться в автоматизованому режимі в програмі «УФД. 

Бібліотека» з використанням форми «Масові заходи». Інформація про проведення 

просвітницьких та інформаційних заходів в рамках проектів і програм надавалась в ЗМІ; 

висвітлювалась на веб-сайтах наукової бібліотеки та Хмельницького національного 

університету. Всього надано 139 інформаційних повідомлень. 

Співробітниками телерадіостудії ХНУ та студентами ГПФ створено 2 відеофільми 

про проведення загальноуніверситетських просвітницьких заходів, організаторами яких 

виступили наукова бібліотека спільно з кафедрою української філології та літературним 

студентським театром «Глорія»: 

1. Перший Шевченківський конкурс митців «Дніпро, Україну згадаєм…», 

присвячений Дню звільнення Т. Г. Шевченка з кріпацької неволі 22 квітня 1838 року. 

2. Презентація молодих літераторів та театралів «Акорди слова і душі...» 

Впродовж року, у відповідь на листи МОНУ та розпоряджень ХНУ надано 15 звітів 

щодо проведення заходів.  

 

Інформаційно-бібліографічна діяльність 
Діяльність бібліотек методичного об’єднання впродовж року спрямовувалась на 

пропаганду довідково-бібліографічного апарату з використанням традиційних носіїв 

інформації - системи бібліотечних каталогів, картотек, виховання інформаційної культури 

читачів, проведення бібліотечно-бібліографічних занять, прищеплення навичок 

користування книгою та бібліотекою. Віртуальна довідкова служба функціонувала в НБ 

ХНУ, бібліотеці КПНУ. Загалом бібліотеками об’єднання надано 57403 довідки, що 

становить 70 % від показника минулого року. 61,4% довідок виконано в автоматизованому 

режимі. 

 
Бібліотека ХГПА 

 Для студентів 1 курсу проведено 4 заняття з основ бібліотечно-інформаційної 

грамотності (як складової інформаційної культури): 3 теоретичних і 1 практичне.  



Теми теоретичних занять з основ інформаційної культури студентів: 

1. Інформація і суспільство. 

2. Бібліотеки, їхня діяльність і довідково-бібліографічний апарат. 

3. Нові інформаційні технології в бібліотеці ХГПА. 

Практичне заняття «Пошук, збір та обробка інформації за допомогою традиційного 

довідково-бібліографічного апарата бібліотеки ХГПА». 

Професорсько-викладацький колектив, студенти інформувались про нові 

надходження літератури з різних галузей знань, педагогічних новацій на сторінках 

щоквартального інформаційного бюлетеня «Нові надходження науково-методичної 

літератури у фонд бібліотеки» та на веб-сторінці бібліотеки на сайті академії. 

Продовжувався випуск «Інформаційного вісника». 

За рік створено в електронному варіанті 2 бібліографічних покажчики; 

підготовлено та проведено 14 комплексних інформаційних заходів — днів інформації, 

кафедр, фахівців тощо. 

Працівники бібліотеки здійснювали реферування статей наукового видання ХГПА 

«Педагогічний дискурс» та надсилали до Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України ім. В. Сухомлинського та Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. 

Впродовж року фахівцями зашифровано 305 наукових праць, дисертацій, 

авторефератів, програм та навчально-методичних посібників викладачів академії. 

Кількість довідок (всі тематичні), спрямованих на допомогу в освітній, науково-

дослідницькій роботі студентів та викладачів збільшилась на 1,9 %. Усі довідки виконані в  

автоматизованому режимі.  

Студентам надано 1532 консультацій (на 7,6 % менше від показника минулого року) 

з питань користування бібліотечно-бібліографічним апаратом.  

 

НБ ХУУП  

 За звітний рік виконано 3500 бібліографічних довідок, а це  на 5,4 % менше 

минулорічного показника. Кількість виконаних тематичних довідок становить 71,4 % від 

загальної кількості. Число довідок, виконаних в автоматизованому режимі становить трохи 

менше третини – 1000, від усіх виконаних довідок. За рік аналітично опрацьовано 8 

комплектів газет та 374 примірників журналів, всього - 39 назв періодичних видань. 

Постійно велась робота з редагування та поповнення алфавітного, систематичного, 

електронного каталогів та картотек: СКС, краєзнавча, «Закони України», «Праці 

викладачів ХУУП», дисертацій та авторефератів. В ЕК поповнювалися окремі БД 

«Дисертації», «Програмно-методичне забезпечення навчальних дисциплін».  

 На сайті університету щомісяця проводились інформування про нові надходження 

бібліотеки, виставлялись списки нових надходжень. За рік бібліотекою проведено 4 Дні 

інформації за темами: 

 Конституція – оберіг держави. 

 Права людини: історія і сучасність. 

 Бабин Яр: правда пекуча і терпка. 

 Правила екологічного споживання. 
На початку вересня для першокурсників проводились Дні першокурсника, в рамках 

яких відбулися бібліотечні уроки «Бібліотека як частина навчально-виховного процесу». 

На уроках першокурсників ознайомили з фондом бібліотеки, її можливостями, правилами 

користування читальним залом, ЕК, послугами, які надає бібліотека.  

 

Бібліотека ХКТЕІ 

 Працівниками бібліотеки надано 3068 довідок (на рівні минулорічного показника), 

усі вони виконувались в автоматизованому режимі. Викладачам та студентам надавалась 

допомога у складанні списків літератури до наукових праць, рефератів, курсових, 

дипломних робіт. 



 Інформування проводилось на днях кафедр (9), бібліографічних оглядах та оглядах 

нових надходжень (13). За рік проведено 7 днів інформації. Інформацію про нові 

надходження науковці отримували з інформаційних поточних списків «Бюлетенів нових 

надходжень», які щоквартально розсилалися через ISQ на кафедри та підрозділи інституту. 

 На замовлення кафедр та окремих науковців працівниками бібліотеки підготовлено 

30 тематичних списків, для кураторів складено 12 тематичних списків відповідно до плану 

навчально-виховної роботи. 

Для студентів-першокурсників поведені заняття «Інформаційна культура 

студентів». 

Проводилось редагування записів електронного каталогу та картотек, вилучення 

записів, відповідно актам списання. 

 Працівниками бібліотеки підготовлено 3 бібліографічні покажчики в електронному 

варіанті. 

  

Бібліотека КПНУ 

 У звітному році структурними підрозділами бібліотеки надано 7240 

бібліографічних довідок (кількість їх збільшилася на 7,9 %), із них тематичних 4611, що на 

11,3 % більше минулорічного показника. Показник довідок, наданих в автоматизованому 

режимі в порівнянні з минулим роком також збільшився на 451 і становить - 1134. 
Проводились консультації, бесіди, заняття зі студентами та магістрантами з питань 

використання довідкового апарату. Надавалась допомога в пошуку та уточненні 

бібліографічних даних, у складанні списків літератури до наукових праць (рефератів, 

курсових, дипломних, магістерських робіт, кандидатських дисертацій). 

 Для студентів 1-х курсів, згідно із затвердженим графіком, проведено бібліотечно-

бібліографічні уроки «Користування бібліотекою Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка», організовано екскурсії підрозділами бібліотеки, 

проведено бесіди про історію університету і бібліотеки, правила користування 

бібліотекою, довідково-бібліографічним апарат, електроні інформаційні ресурси, 

структуру бібліотеки. Для студентів 5 курсу історичного факультету проведено теоретичні 

та практичні заняття з методики бібліографічної роботи та краєзнавчої бібліографії, а 

студенти педагогічного факультету пройшли заняття з методики бібліографічного опису. 

 Поширеними формами інформування були Дні кафедр, дипломників, фахівців, 

інформації — проведено 26 (на 13 менше, ніж у минулому році), інформаційні огляди 

нових надходжень літератури. 

 Інформування абонентів здійснювалось в системі ВРІ/ДОК. У 2016 році в системі 

ВРІ зареєстровано 478 абонентів, що на 179 (27,2 %) більше, ніж у 2015 році. Кількість 

тем по ВРІ, в порівнянні з минулим оком, зменшилася на 261 і становить 478. Кількість 

абонентів ДОК збільшилася на 28 і становить 76. Їм надавалася інформація за 123 темами. 

Ведеться карткова картотека абонентів ВРІ та ДОК.  

Інформування користувачів про нові надходження літератури до бібліотеки 

здійснювалось у формі бібліографічних оглядів, їх підготовлено 36. Тексти оглядів 

друкувались в університетській багатотиражці «Студентський меридіан» (в електронному 

варіанті). Огляди проводились у студентських групах та під час проведення масових 

заходів.  

Підготовлено і опубліковано окремі видання: 

1. Наукові збірники філологічних факультетів Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка : зведений каталог і покажчик змісту / Кам'янець-

Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад. Г. В. Гайшук ; редкол.: С. А. Копилов 

(голова), Л. В. Климчук (відп. ред.), Л. М. Марчук та ін. ; бібліогр. ред. Т. М. Опря]. 

– Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. – 412 

с. – (Серія: Хмельниччина краєзнавча ; вип. 3 (5); 

2. Періодичні видання в бібліотеці Кам’янець-Подільського національного 



університету імені Івана Огієнка: поточний покажчик на 2016 рік / Кам’янець-

Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, б-ка; [уклад. Л.Ж. Смельцова; відп. ред. Л.В.Климчук 

]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2016. – 13 с. 

Проводилася робота над формуванням наукового видання, присвяченого 100-річчю 

університету (робоча назва «Енциклопедія Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка»), а саме над формуванням списку працівників 

університету (1918–2015 рр.), бібліографічної довідки «Наукові видання університету 

(1918–2015 рр.)», до якої увійшли загальноуніверситетські та факультетські збірники 

наукових праць, довідково-бібліографічні видання університету. 

У червні 2016 року за дорученням ректора університету С. А. Копилова було 

здійснено бібліографічне редагування книги професора О. Б. Головка «Медієвісти 

України». 

Звідуюча інформаційно-бібліографічного відділу, була відряджена до м. Києва для 

наукового опрацювання літератури, подарованої бібліотеці університету спадкоємцями 

Павла Дорожинського (протягом 4-х днів було опрацьовано 600 книг). Це діаспорна 

література, якої вже опрацьовано (станом на 1.01.2017 р.) понад 1000 примірників та 

підготовлена віртуальна виставка найбільш цінних книг цієї колекції. 

 

НБ ПДАТУ 

 Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки представлений систематичним, 

алфавітним, топографічним каталогами та системою картотек: читацьких інтересів 

(непрофільних тем), краєзнавчою, на допомогу дипломнику, персоналії, систематичної 

картотекою статей, художня періодика, статті співробітників університету, картотека 

ГОСТів,  авторефератів дисертацій НБ ПДАТУ, дисертаційний фонд НБ ПДАТУ, фонд 

рідкісних і цінних видань. Велась постійна робота з редагування та наповнення каталогів і 

картотек. 

 Інформаційно-довідковим відділом користувачам бібліотеки видано 21697 

примірників інформаційних видань, що на 17,5 % більше, ніж у 2015 р. 

 Впродовж року користувачам бібліотеки надавались тематичні, фактографічні, 

адресні та інші довідки. Загалом бібліотекою надано 50194 довідки (на 40,5 % більше, ніж 

минулого року), з них 37 письмових. Надсилалась інформація 20 абонентам в системі ВРІ 

та 10 в режимі ДОК. В системі КНДТ (комплексні наукові дослідження за темами) 

надавалась інформація кафедрам за 11 темами. 

 Працівниками бібліотеки велась пошуково-інформаційна робота для 

інформаційного забезпечення щорічних науково-теоретичних конференцій науково-

педагогічних працівників, аспірантів та науковців ПДАТУ; студентських наукових 

конференцій; студентських олімпіад; міжнародних науково-практичних конференцій.  

Впродовж звітного року проводились комплексні заходи: Дні бібліографії (7), 

тиждень дипломника (4), дні кафедри (2), інформації (10), спеціаліста (2), тиждень 

аспіранта (1). Усього – 26. 

Працівниками бібліотеки за рік проведено 16 бібліографічних оглядів літератури. На 

допомогу в написанні дипломних та наукових робіт складено 6 науково-допоміжних 

покажчиків: 

 «Агросфера: тенденції і перспективи розвитку». 

 «Екологічні основи використання сидератів і побічної продукції рослинництва в 
землеробстві».  

 «Енергетичні культури: перспективні джерела біопалива». 

 «Ліси – земна мудрість еволюції». 

 «Системи точного землеробства в сучасних агротехнологіях». 

 «Стратегічне управління. Стратегія розвитку території Хмельницької області». 
 Видано 5 покажчиків, з них 2 – біобібліографічних. 

 Списки нових надходжень публікувались в «Інформаційному віснику бібліотеки» 



(стенд), «Віснику університету» та «Інженері» (університетські газети), «Інформаційному 

листку» (сайт університету, сторінка бібліотеки). На прохання кураторів груп 

створювались рекомендаційні списки літератури.  

  Зі студентами  проводились заняття з використанням традиційних та електронних 

інформаційних ресурсів пошуку інформації. Надавались індивідуальні та групові 

консультації  з бібліографічного пошуку документів та методики оформлення списків 

використаної літератури (5981).  

 Надавалась допомога з індексації наукових робіт користувачів бібліотеки. За рік 

проставлено 1163 шифрів УДК на статті викладачів, аспірантів у наукові збірники та 

журнали, автореферати дисертацій. 

 

НБ ХНУ 

Впродовж року довідково-бібліографічне обслуговування користувачів 

здійснювалось у бібліотеці в автоматизованому режимі «Запит-відповідь» з використанням 

електронних ресурсів, а віддалених користувачів – через онлайнову віртуальну службу 

бібліотеки. 

За звітний період виконано 28494, що складає 102 % від запланованого. Із них 8172 

тематичних, а це 28,7 % від загальної кількості довідок. До «Віртуальної довідки» за 2016 

рік надійшло 119 запитів.  

Протягом року виконано 18 розширених тематичних довідок (пошук та підбір 

повнотекстової інформації з використанням фонду бібліотеки, ресурсів Інтернет та 

можливостей сканування за запитом викладачів та співробітників). Тематика охоплює 

різні галузі знань, як от: доля діалектики в сучасній філософії, Іван Франко і Поділля, 

сумування нескінченно малих величин, історія досліджень підшипників кочення, празька 

школа митців, журнали з архітектури у Scopus тощо. 
За 2016 рік надано 10568 консультацій, що складає 100, 6 % від запланованого. 

Протягом року інформаційно-бібліографічним відділом надавалася інформація та 

консультації викладачам й співробітникам.  

В автоматизованому режимі здійснювався аналітичний розпис усіх періодичних 

видань, які передплачує бібліотека, а також наукових збірників. За звітний період до ЕК 

додано 11392 аналітичних описів, з них 1738 статей анотовано. На основі інформації з ЕК 

здійснювалась підтримка бібліографічних БД на сайті бібліотеки: «Публікації про 

університет», «Публікації викладачів», «Вища школа». Крім того, в бази даних на сайті 

бібліотеки внесено 2410 бібліографічний описів (без урахування записів в ЕК). 

Традиційно здійснювалося поточне редагування аналітичних записів у зв’язку з 

відкриттям нових рубрик ЕК та списанням. Відредаговано бібліографічні описи 

віртуальних виставок. 

Здійснювалась міжбібліотечна кооперація з Хмельницькою обласною бібліотекою 

для юнацтва. Протягом року в список журналів вносились корективи пов’язані із 

передплатою періодичних видань. За договором про співпрацю з обміну електронними 

записами аналітичного розпису статей періодичних видань кожна сторона розписує по 7 

журналів.  

 Продовжувалось створення архіву електронних статей про університет та 

бібліотеку. За рік було відскановано та відредаговано 25 статей. 

  За звітний рік сформовано 477  інформаційних списків. 

 Протягом року здійснювалось інформування 50 абонентів в режимі ВРІ за 147 

темами, яким відправлено 439 індивідуальних інформаційних повідомлень. 

У 2016 році проведено роботу щодо розширення кількості абонентів ВРІ: 

1. Співробітниками ІБВ розроблено картку абонента вибіркового розповсюдження 

інформації (колективну).  

2. Інформація доведена до керівників кафедр та визначено галузі знань за якими 

здійснюється інформування кожної кафедри. Налагоджено зворотній зв'язок з 



абонентами ВРІ. 

3. Станом на 1 травня 2016 року абонентами ВРІ стали 38 кафедр, яким щоквартально 

надсилалася інформація  за 100 темами про нові надходження літератури до фондів 

наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського та електронні ресурси згідно з 

визначеними кафедрою галузей знань.  

 Щомісяця здійснювалось інформаційне обслуговування керівництва університету з 

проблем вищої освіти. Для 17 абонентів ДОК підготовлено 91 повідомлення за 11 темами. 

Інформування проводилось з використанням електронної пошти, інформаційні списки 

щомісяця розміщувались на сайті бібліотеки в БД «Вища школа».  

За рік проведено 25 комплексних інформаційних масових заходів, які відвідали 

1032 учасників: Дні кар’єри, магістра, фахівця, інформації, кафедри тощо 

«День кафедри» проведено з професорсько-викладацьким складом кафедр: 

дизайну, рисунку та проектної графіки, кафедри іноземних мов. У ході зустрічей були 

представлені електронні ресурси бібліотеки, можливості віртуальної системи 

обслуговування, сервісів бібліотеки розглянуті питання книгозабезпеченості дисциплін. 

Особливу увагу було приділено принципам створення та функціонування електронної 

бібліотеки та інституційного репозитарію. Науковці знайомились з виставками нових 

надходжень за дисциплінами кафедри. 

«День фахівця» проведено зі студентами 3 курсу спеціальності: 

 «Середня освіта (трудове навчання, технології)» - 2 заходи,  

 «Екологія та охорона навколишнього середовища»  

 «Практична психологія».  
  За звітний період зі студентами першого курсу стаціонарної форми 

навчання  проведено заняття з основ інформаційної культури (55 теоретичних та 55 

практичних). Теоретичні заняття відбувалися у формі лекції з використанням слайдів, 

практичні – з використанням комп’ютерів в залі каталогів та електронної інформації.   

Протягом 2016 року в секторі НТД проведено 16 занять зі стандартизації та 

інформаційно-патентного пошуку. Серед них: 12 - з питань стандартизації, 4 - з 

інформаційно-патентного пошуку.  

Вся інформація щодо проведених заходів представлена на сайті бібліотеки в 

рубриці «Новини, події» та у соціальній мережі Facebook.  

 

Комплектування та облік фонду 
У звітному році робота бібліотек була спрямована на вивчення потреб та запитів 

користувачів з метою оперативного та якісного комплектування, яке здійснювалося на 

основі вивчення ринку книжкових і періодичних видань. Усі бібліотеки здійснювали 

моніторинг книгозабезпеченості.  Джерелами комплектування фондів були видавництва й 

книготорговельні організації, товариства, обласний центр з розподілу підручників. 

Поповнення фондів відбувалося згідно з кошторисами, затверджених університетами.  

Незважаючи на збільшення фінансування на придбання книг та передплату 

періодичних видань у порівнянні з минулими роками (260085 грн. у 2014, 611284,39 грн. у 

2015 та  670838,63 грн. у 2016 році) поповнення новими виданнями у бібліотеках 

об'єднання зменшилося (2015 рік – 17474 примірників нових надходжень, 2016 – 16099 

примірників, що на 7,8 % менше). Останнім часом збільшилася частка дарчих видань 

серед нових надходжень і складає 17,7 %. Детальніше: 

 
Бібліотека ХГПА 

 Комплектування велося через Міністерство освіти і науки України, книготоргові 

організації, товариства «Просвіта», «Знання», «Освіта України», «Ранок», «Патерик», 

обласний центр по розподілу підручників, а також шляхом безпосереднього контакту з 

авторами. В зв’язку зі скороченням асигнувань на придбання літератури (21624 грн. – 2016 



рік, тоді як у 2015  витрачено 24929 грн.), зростанням цін на видання, бібліотека отримала 

всього 1034 прим., що на 867 прим. менше, ніж у минулому році. Кількість отриманих 

книг у результаті проведення акції «Подаруй бібліотеці книгу» в порівнянні з минулим 

роком зменшилася на 106 і становить 334 примірники. 

Усі нові надходження обліковувались в «Сумарній книзі» та «Інвентарній книзі». 

 Продовжувалось комплектування фонду раритетів, яке розпочато у 2003 році. Фонд 

рідкісних та цінних видань становить 26 одиниць, це видання за минулі роки, які являють 

цінність з точки зору педагогіки. 

 Бібліотека комплектує фонди галузевої літератури, що знаходяться на кафедрах 

академії. Зокрема, інформаційно-методичний центр «Lingvo», де сконцентрована іноземна 

література, інформаційно-методичні центри «Педагогіки та психології» та «Дошкільного 

виховання» з відповідно сформованими галузевими фондами книг, брошур та періодичних 

видань. 

З 2005 року бібліотека співпрацює з Науково-методичним центром вищої освіти, 

який виділяє резерв науково-методичних посібників, таким чином, бібліотека має 

можливість доукомплектувати книжкові фонди. 

 

НБ ХУУП 

 Комплектування фонду здійснювалося через видавництва «Дакор», ЦУЛ, 

«Проскурівкнига», ПП Колесник та ін. 

У 2016 році бібліотека використала на придбання книг на 6835 грн. більше, ніж у 

попередньому році, але зважаючи на збільшення вартості книг, кількість отриманих 

примірників зменшилася на 561 прим. (з 1410 прим. у 2015р. до 849 прим. у 2016 р.).  

Кількість примірників придбаних книг зменшилася на 533 і становить 467 прим., а 

кількість назв книг скоротилася на 100 (з 255 до 155). 

Оформлена передплата періодичних видань на І півріччя 2017 року. 

На заміну втрачених читачами книг отримано 64 примірника (на суму 5823 грн.). 

 Всі нові надходження пройшли облік (у програмі «Філін» - розділи «Бібліотечний 

фонд» та «Інвентарна книга»), наукову та технічну обробку, штрихкодування.  

 На основі програмного забезпечення «Філін» систематично проводився аналіз 

книгозабезпеченості навчального процесу. 

 

Бібліотека ХКТЕІ 

Комплектування здійснювалось через видавництва: «Знання», «Центр навчальної 

літератури», «Кондор», «Новий світ – 2000», «Каравела» та видавничі центри: Львівської 

комерційної академії, Київського національного торговельно-економічного університету.  

Проведено аналіз стану книго забезпеченості навчального процесу підручниками та 

навчальними посібниками. 

За рік фонд бібліотеки поповнився усього на 1852 прим. документів (на 49,1 % 

менше у порівнянні з 2015 роком).  

Всі нові надходження пройшли наукову та технічну обробку, штрихкодування.  

2013 року в роботу бібліотеки впроваджено модуль «Бібліотечний фонд» (пакет 

програм «Бібліограф»), завдяки якому у звітному році велись інвентарна та сумарна книги 

в автоматизованому режимі. 

 

Бібліотека КПНУ 

Фонд наукової бібліотеки доукомплектовувався шляхом придбання наукової, 

навчальної, художньої літератури відповідно до навчальних планів, програм, тематики 

наукових досліджень через мережу видавництв ФОП Грищенко, ТОВ «Видавничий дім», 

ТОВ «Артикул», ПАК «ДАК Укрполіграфія», МПП «Букрек», ТОВ «Вид. «Фоліо», ФОП 

Рибалка,  ФОП Одольський, ПП «Нова книга», обмінний фонд, редакційно-видавничого 

відділу, дарунків авторів книг, наукових праць, дисертацій, надходжень від учасників акції 



«Подаруй бібліотеці книгу!». 

Протягом  року фонд бібліотеки поповнився на 4785 (на 14,4 % менше, ніж у 

минулому році) примірників. Відповідно зменшилася й кількість назв — на 3,72 %. За 

кошти придбано – 738 примірників на суму 69159,7 грн., у тому числі з редакційно-

видавничого відділу - 425 примірники на суму 14487 грн., подаровано - 1260 примірники 

на суму 37142 грн. Протягом року отримано 1387 журналів та 47 комплектів газет через 

ТОВ «Фірма «Періодика» та Укрпошта на суму 197179,81 грн. У 2016 році зроблено 

заміну - 1147 примірників на суму 49478,00 грн.  

 

НБ ПДАТУ  
Більшу частину нових надходжень становить подарована вченими університету, 

викладачами та приватними особами література. Впродовж року в рамках акції «Подаруй 

бібліотеці книгу» отримано  243 (у 2015 – 446) примірників, а це 184 назви книг.  

З ДУ НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення ВНЗ «Агроосвіта» 

Міністерства аграрної політики та продовольства України отримано 286 примірників (44 

назви) навчальної літератури на суму 21132,32 грн. 

Вагомим джерелом поповнення фонду є безоплатний книгообмін, в рамках якого за 

2016 рік отримано 50 примірників (22 назви) документів з: Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, Миколаївського національного аграрного 

університету, Білоруської сільськогосподарської академії, Одеського державного аграрного 

університету, Сумського національного аграрного університету.  

Незважаючи на складний фінансовий стан, бібліотека університету виконувала свої 

обов’язки, як постачальник єдиного примірника. За поновленими договорами на 2015-

2020 роки до бібліотек Білоцерківського національного аграрного університету, 

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, НУБіП, ОДАУ, 

МНАУ, Сумського НАУ бібліотекою ПДАТУ було відправлено 18 примірників 

документів (5 назв).  

Щороку бібліотека отримувала наукові праці з зарубіжних університетів Польщі, 

Хорватії, Мексики. У звітному році не отримано жодного видання.  

Передплата періодичних видань у звітному році залишилась у кризовому стані. За 

державний кошт (3454 грн) передплачено 14 назв періодичних видань, за благодійними 

внесками передплачено 1 назву (90 примірників).  

Всього за рік надійшло 1056 примірників (на 21,3 % менше від минулорічного 

показника), з них 966 (414 назв) книг на суму 53790 грн. 

На допомогу процесу комплектування фонду ведуться картотеки: «Поточного 

комплектування», «Незадоволеного запиту», «Доукомплектування», «Обліку навчальних 

програм», «Реєстрації періодики», «Обліку документообміну» та «Безоплатний 

книгообмін». Систематично поповнювався електронний варіант картотеки обліку 

підручників «Книгозабезпеченість навчального процесу».  

 

НБ ХНУ 

У звітному році до бібліотеки надійшло 6523 документів на суму 283025,55 грн. До 

облікових документів внесено 38 партій. 

Згідно кошторису придбано 354 книги на суму 50397,4 грн. та 1309 примірників 

періодичних видань на суму 105437,13 грн. Середня вартість придбаних книг у 2016 році 

становила 142 грн. 36 коп. проти 132 грн. у 2015 р. 

Видавничим центром університету передано бібліотеці 138 примірників документів 

на суму 7531 грн.73 коп. Отримано 951 дарчий примірник на суму 80449. Наприкінці року 

маркетинговим відділом університету бібліотеці передано 3120 методичних посібників. 

Загалом у наукову бібліотеку з різних джерел комплектування надійшло 1778 

примірників книг на суму 144606 грн. 91 коп. Джерела надходження книг відображено в 

таблиці № 1: 



Таблиця № 1. Джерела комплектування фонду НБ ХНУ в 2015-2016 рр. 

№  

Назва організації 

К-кість нових 

надходжень 

2015 р. 

примірників 

К-кість нових 

надходж. 

2015 р. 

по коштах 

К-кість нових 

надходжень 

2016 р. 

примірників 

К-кість нових 

надходж. 

2016 р. 

по коштах 

 Всього: 1278 98331, 25  1778 144606,91 

1.  Видавництва, 

книготоргові організації  

 

416 
 

55197,55 
 

354 
 

50397,40 

2. Отримано в дар 495 29556,26 951 80449,78 

3 Видавничий центр ХНУ 220 10350,00 138 7531,73 

4. Отримано взамін 

загублених читачами 

 

147 
 

3228,00 
 

142 
 

4623,00 

5. Передача з інших 

підрозділів  

0 0 193 1605,00 

Кількість нових надходжень книг збільшилася за рахунок дарчих та переданих з 

інших підрозділів видань. У рамках акції «Подаруй бібліотеці нову українську книгу» в 

дар отримано на 456 видань більше, ніж у 2015 році. 

Постачання літератури здійснювалось видавництвами: ТОВ «ЦУЛ» та «Кондор» 

(м. Київ), «Олді-плюс» (м. Херсон), НУ Львівська політехніка, ТОВ «Книжковий світ» та 

ПП Цюпак (м. Хмельницький), ТОВ «Наші книги» м. Чернівці.  

Виконано роботу з передплати 142 назв періодичних видань на 2016 р. та 1 півріччя 

2017 р. Для службового користування в університеті передплачено 37 назв періодичних 

видань на суму 48684 грн. 79 коп. Загалом каталог періодичних видань нараховує 989 

назв, які відображені на сайті бібліотеки в БД «Періодичні видання». 

Комплектування фонду здійснювалося на основі співпраці з кафедрами. 

Викладачами та фахівцями книгозбірні опрацьовано 20 прайс-листів та 10 каталогів 

видавництв і книготорговельних організацій в паперовому та електронному вигляді, 

переглянуто близько 10000 назв документів та зроблено замовлення близько 1 тис., яке 

внесено в БД електронного каталогу «Замовлення». 

Викладачі мали можливість переглянути каталоги видавництв та замовити 

літературу через сервіс на веб-сайті бібліотеки «Замовлення документів для навчального 

процесу та науково-дослідницької роботи». Активну участь у формуванні фонду брали 

кафедри: екології, основ проектування, української філології, слов’янської філології, 

здоров’я людини, технології машинобудування. 

Впродовж року фонд поповнився виданнями викладачів та співробітників нашого 

університету, які безоплатно передали науковій бібліотеці власні видання, які вийшли 

друком у видавничому відділі університету та у видавництвах України.  

Серед організацій та міжнародних фондів, які безоплатно передали документи у 

фонд наукової бібліотеки:  

 Національна Академія наук України 

 Національна Академія педагогічних наук України 

 Харківський національний економічний університет 

 НТБ НУ «Львівська політехніка» 

 Парламентське видавництво 

 ЛНУ ім. Івана Франка 

 університет Хільдесхайм, Німеччина 

 ТОВ «Видавництво ІРБІС КОМІКС». 



Облік усіх нових надходжень: книг, брошур, методичної літератури, 

неопублікованих матеріалів, аудіо, відео-продукції здійснювався протягом року в «БД 

Інвентарна книга». Сумарний облік документів - в БД «Сумарна книга». Індивідуальний 

облік періодичних видань – в електронному каталозі періодичних видань. Журнали, перші 

номери газет та підшивки газет штрихкодувалися. 

Інвентарний облік електронних видань здійснювався в БД «Інвентарна книга» (вид 

документа – «електронна книга»). Сумарний облік – у зошиті «Електронна бібліотека. 

Сумарний облік електронних видань». 

Крім того велися БД на допомогу комплектуванню: 

 періодичні та інформаційні видання; 

 таблиця книгозабезпеченості. 
Показник книгозабезпеченості дисциплін ХНУ у порівнянні з минулим роком 

суттєво не змінився і становить 5,2. Книгозабезпеченість у відповідності до норм 

Міністерства освіти та науки по факультетах в основному відповідає нормам.  

На основі БД «Книгозабезпеченість», впродовж року надано детальну інформацію 

16 кафедрам університету щодо книгозабезпеченості 255 навчальних дисциплін у зв’язку з 

підготовкою документації до проведення акредитації та ліцензування навчального 

закладу. Надавалися й індивідуальні консультації викладачам. 

 

Організація і збереження фонду 
З метою підвищення ефективності використання фонду й виявлення 

маловикористовуваної та застарілої літератури викладачі ВНЗ запрошувалися у бібліотеки 

на дні відкритого доступу до фонду, проводилось його вивчення та аналіз використання. 

За результатами аналізу певні частини фонду переміщено, виявлені видання, що 

потребують палітурних та ремонтних робіт. У трьох бібліотеках об’єднання (ХНУ, КПНУ, 

ПДАТУ) організовано обмінні фонди. Загальна кількість видань в – 11928 примірників.  

 В усіх бібліотеках проводилися санітарні дні. За рік бібліотеками об’єднання 

вилучено 13842 (на 12,9 % більше минулого року) примірників застарілих та зношених 

книг. Відповідно до чинних нормативних актів проводилися інвентаризації фондів 

книгозбірень.  

Система каталогів бібліотек 

Впродовж звітного періоду велася робота з упорядкування і поповнення бібліотечних 

каталогів і картотек: читацьких та службових. Кожна бібліотека об’єднання веде 

електронний каталог. Загальний обсяг записів в ЕК бібліотек об’єднання становить 

1076591.   Продовжувалася робота з ретроконверсії каталогів, фондів та наповнення 

Зведеного електронного каталогу (ЗвЕК) бібліотек Хмельницької області. Здійснювалась 

планова редакція СК з метою оновлення тексту рубрик, введення нових термінів, 

узгодження російського та українського ряду БО, розмежування складових рубрик. 

Проводилися моніторинг використання довідково-пошукового апарату бібліотек 

користувачами.  

 

Бібліотека ХГПА 

За рік опрацьовано 1034 примірники книг (494 назви), проведено класифікацію 

нових надходжень і технічну обробку літератури.  

В бібліотеці ведуться алфавітний та систематичний (за ББК) карткові каталоги. 

Впродовж року проводилось наповнення, поточне редагування, заміна роздільників 

каталогів та картотек.  

Загальний обсяг електронного каталогу – 49538 записів, за рік введено 3940 (на 904 

менше в порівнянні з минулим роком) записів. Кількість звернень до ЕК бібліотеки – 

10432.  

 



НБ ХУУП 

  Каталоги (алфавітний та систематичний), картотеки (статей, дисертацій, 

краєзнавча, «Закони України», «Праці викладачів ХУУП») постійно поповнювались 

новими картками з бібліографічними описами нових надходжень. Усього додано понад 

3000 карток. 

Електронний каталог має одну зведену базу даних, що містить описи книг, статей з 

періодичних видань. За рік БД поповнилася на 2000 записів і становить 29500.  

 Продовжувалося введення аналітичних описів в ЕК.  

 

Бібліотека ХКТЕІ 

Впродовж року новими записами поповнювались електронна картотека 

періодичних видань та статей періодичних видань.  

До електронного каталогу внесено 2393 бібліографічних описів, що на 83,9 % 

менше, ніж минулого року. 

 

Бібліотека КПНУ 

 З використанням програми «УФД. Бібліотека» поповнено на 30719 бібліографічних 

записів електронний каталог, що на 15,7 більше минулорічного показника.  

У звітному році продовжувався аналітичний опис періодичних видань, книг і 

збірників наукових праць. Поповнювались каталоги, картотека газетних і журнальних 

статей та тематичні картотеки, редагувались відділи систематичного каталогу, картотек, 

вилучались застарілі матеріали, поновлювались зношені роздільники, вводились нові 

рубрики, підрубрики, наприклад, «Євроінтеграція», «Економічні реформи», «Глобалізація 

світової економіки», «Україна і НАТО», «Європейський парламент». 

Працівники бібліотеки постійно поповнювали новими краєзнавчими матеріалами 

теки та картотеки з історії Поділля, міст і сіл Хмельницької області, міста Кам’янця-

Подільського, про видатних людей Хмельниччини, картотеки, що розкривають зміст 

часописів: «Літературне Поділля», «Подільські губернські відомості» і «Подільські 

єпархіальні відомості».   

У звітному році значна увага приділялась формуванню і наповненню Зведеного 

краєзнавчого каталогу (ЗвКК) бібліотеки. Продовжувалася робота зі створення 

краєзнавчого рубрикатора, який включено до програми «УФД. Бібліотека». До 

електронного ЗвКК за звітний рік введено 2710 назв статей краєзнавчого характеру, до БД 

«Наукові праці викладачів університету» - 4107 (книг – 1486, статей періодики – 74, статей 

з наукових збірників – 2547).  

  

НБ ПДАТУ  
 У звітному році здійснено редакцію картотеки «Непрофільних тем» та редакцію 

рубрик тематичної картотеки: 633.1 Хлібні злаки. Зернові культури, 634.1 Плодівництво, 

634.3 Рутові. Шовковичні, 634.4 Інші плодові, 634.7 Плодові кущі та трав’янисті рослини. 

Ягідні культури. 

На всі рубрики було написано нові роздільники. 

Організовано нові рубрики: 630*5 Таксація, 631.57 Побічні продукти, 634.662 

Зізіфус, 712 Ландшафтна архітектура, 712.4 Озеленення. 

В умовах недостатнього поповнення фондів, аналізувались періодичні і 

продовжувані видання з метою відбору публікацій потрібних для задоволення потреб 

користувачів. 

На жаль, впродовж року не проводилась робота з БД ЕК. За звітний період в 

електронний каталог бібліотеки не внесено жодного запису. Загальна кількість ЕК 

залишилася на рівні минулого року і становить 139150 бібліографічних записів. 

Систематизація нових надходжень здійснювалась відповідно до таблиць УДК (К., 

2000). Використовувались також «Отраслевые рабочие таблицы УДК по сельскому 



хозяйству и смежным отраслям» (М., 1985). Здійснено аналітичні описи усіх періодичних 

видань та наукових збірників. АПП поповнився новими предметними рубриками.  

Алфавітний каталог в поточному році поповнився на 342 картки (БО). В процесі 

редакції АК були опрацьовані каталожні ящики №№54-57 (2765 карток); вилучено 

подвійних описів – 111, замінено роздільників – 66, перенесено номерів – 112. На 

01.12.2016 року АК налічує 131 169 карток. 

Систематичний каталог поповнився на 353 картки. Під час редагування було 

опрацьовано 4050 карток. При перегляді розділів перевірялась відповідність находження 

(БО), відповідність формулювання рубрик згідно таблиць класифікації  ББК, УДК; 

замінено застарілі роздільники на нові (220).  Звірено розділ 74 «Освіта. Педагогічні 

науки» з таблицями ББК (2001р.). Введено нових рубрик - 12. Загалом, на 01.12.2016 року 

систематичний каталог налічує 139 904 картки. Відповідні зміни  в кількісному складі 

відображені в паспортах АК та СК. 

На протязі звітного року проводилась робота  з постійними картотеками: 

  «книгозабезпеченість навчальною літературою»; 

  періодичних видань; 

  «Нові надходження літератури»; 

  навчальних програм; 

  алфавітно-предметний покажчик; 

  документообміну; 

  іноземних видань; 

  картотека дисертацій. 
  

НБ ХНУ 

Протягом року в бібліотеці велися 4 каталоги: Алфавітний службовий, 

Нумераційний ДСТУ, Електронний каталог (ЕК), Зведений електронний каталог бібліотек 

Хмельницької області. 

Карткові каталоги поповнювалися новими надходженнями. За рік в Алфавітний 

службовий каталог додано 1094 карток, відредаговано 63 картки, вилучено – 221. Згідно з 

актами на списані документи  робились відмітки в Алфавітному службовому  каталозі. 

Всього опрацьовано 14  актів, відмічено в інвентарних книгах та АСК 5096 списаних 

примірників. 

В ЕК введено 15289 назв видань усіх видів, враховуючи статті та періодичні 

видання; відредаговано 29658 записів.Сектором електронної бібліотеки в БД 

«Електронний каталог» введено 262 нових записів електронних документів без паперового 

носія та відредаговано 1443 записів. 

Тематичний рубрикатор ЕК за звітний період поповнився на 551 нових записів. За 

рік новим документам присвоєно 11822 тематичні рубрики до бібопису документів. 

Здійснювалася поточна редакція рубрик тематичного каталога на відповідність тематичних 

рубрик та навчальних дисциплін змісту документа. Всього відредаговано 29658 рубрик. На 

1.01.2017 року тематичний рубрикатор налічує 121385 рубрик. 

В рамках проекту «Зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області» 

оброблено та додано в БД бібліографічні описи: 

• бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії - 508 записів; 

• бібліотека Хмельницького торговельно-економічного інституту — 191 записів 

(після конвертації файлу формату «txt» в формат «xml»); 

• бібліотека Кам’янець-Подільского національного університету ім. І.Огієнка – 

1923 записів; 

• Наукова бібліотека Хмельницького національного університету - 1191 записів; 

• Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва – 4241 записів; 

• Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка — 2539 записів. 



Загалом БД «Зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області» 

збільшилася на 10593 записи та станом на 1.01.2017 року містить 331167 записів. 

Продовжувалася робота зі сканування змісту наукових та навчальних видань для 

популяризації нових надходжень на Web-сайті НБ. Відскановано 1852 сторінка змісту та 

751 анотацію. 

Переведено у формат «htm» зміст нових надходжень та поєднано з «УФД. 

Бібліотекою» посиланнями  – 546 книжок.      

Засистематизовано 1507 нових документів, із них - 1219 назв книг та  288 назв 

статей (за таблицями УДК – 1457 та ББК – 50 документів). ДПА систематизатора 

удосконавлювався шляхом поповнення електронного варіанту АПП. На початок 2017 року 

БД нараховує 91390 рубрик. Здійснювалася редакція бібліографічного опису документів 

БД авторефератів та дисертацій у відповідності з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 та 

ДСТУ 3582 : 2013. Всього в БД відредаговано 97 записів. 

 

Науково-дослідна та науково-методична робота. 

Підвищення кваліфікації 
 

Метою науково-методичної роботи бібліотек ВЗО Хмельницької області є 

забезпечення всіх напрямів, форм, методів бібліотечної роботи відповідними рішеннями і 

рекомендаціями, впровадження інноваційних змін, підвищення кваліфікації працівників, 

розвиток творчого мислення і професіоналізму бібліотекарів. Працівники книгозбірень 

методичного об’єднання брали активну участь у роботі науково-практичної конференції 

«Просвітицька діяльність бібліотек вищої школи: проблеми, пошук, перспективи » (м. 

Кам’янець-Подільський», регіональній наково-практичній конференції «Бібліотечна 

справа на Поділлі: історія і сучасність» (м. Кам’янець-Подільський), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та 

перспективи» (м. Київ). 

 Бібліотеками методичного об'єднання області за звітний рік проведена робота: 

 

Бібліотека  ХГПА 

 Впродовж року для фахівців книгозбірні проводились огляди спеціальних видань з 

бібліотечної справи, бібліографічних покажчиків, надходжень художньої та навчальної 

літератури. Працівниками вивчались регламентуючі документи, посадові інструкції. 

Надавалась допомога лаборантам кафедр академії з питань організації бібліотечної роботи. 

Директор бібліотеки Дитинник Л.В. брала участь у роботі: 

 семінару директорів бібліотек ВНЗ, ЦБС, ЦРБ, ЦМБ «Літній клуб бібліотечних 

менеджерів» (на базі Хмельницької обласної універсальної бібліотеки), 

 міжвідомчої науково-практичної конференції «Бібліотеки і місцеве 
самоврядування: практика, досвід, перспективи», 

 І Міжнародної наукової історично-краєзнавчої конференції «Місто Хмельницький в 
контексті історії України» 

 

Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників: 

  № 

п/п 
Назва Час проведення 

1 
Заняття для молодих фахівців у професійному, загальнокультурному 

напрямках.  
щомісячно 

2 
Роль творчого потенціалу молодих спеціалістів у формуванні 

гідного іміджу бібліотеки академії 
лютий 

3 
Робота з книжковим фондом (збереження та порядок списання БФ і 

критерії відбору літератури на списання з різних причин). 
квітень 



4 До Всеукраїнсько дня бібліотек: конкурс «Люди справ книжкових» вересень 

5 
Використання ресурсів Інтернету для ефективної інформаційної 

роботи 
жовтень 

6 
Організаційне обговорення виконання плану роботи бібліотеки на 

2017 рік. 
листопад 

 

НБ ХУУП 

 Продовжувалось навчання працівників бібліотеки комп’ютерної грамотності та 

пошуку в Інтернет мережі. Проведено для фахівців бібліотеки навчальний семінар 

«Інтернет-технології в бібліотечній практиці ХУУП». Впродовж року працівники 

відвідували заняття з підвищення кваліфікації на базі НБ ХНУ та підвищували свій 

професійний рівень шляхом перегляду фахової періодики.  

 

Бібліотека ХКТЕІ 

 На основі законодавчих та нормативно-правових документів створювалась 

необхідна регламентуюча документація (інструкції з автоматизованої видачі літератури, 

положення про веб-сайт бібліотеки, автоматизований облік нових надходжень та ін.).  

В рамках підвищення кваліфікації працівників бібліотеки: 

 вивчали передовий досвід вітчизняних та зарубіжних бібліотек; 

 систематично проводили огляди фахової літератури; 

 підвищували фаховий рівень шляхом самоосвіти.     
 

Бібліотека КПНУ 

 Науково-дослідна робота бібліотеки здійснювалася за напрямками: 

 Удосконалення процесу формування і використання електронного 

інформаційного ресурсу; 

 Удосконалення форм і методів бібліографічного інформування користувачів. 
 Впродовж року в рамках науково-методичної роботи проведено: 

2 бібліотечні ради: 

1.  Джерела поповнення фонду бібліотеки та затвердження «Положення про дари у 

бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка».               

2. Аналіз використання та затвердження переліку передплати фахових періодичних 

видань на 2017 рік. 

2 методичні ради бібліотеки: 

1.  Про затвердження методичних рекомендацій «Підготовка і проведення 

бібліографічного огляду»; 

2.  Про затвердження «Положення про краєзнавчу роботу бібліотеки Кам’янець-

Подільського національного університету». 
5 координаційних нарад: 

1. Підсумки роботи бібліотеки університету за 2015 р. 

Підсумки акції «Подаруй бібліотеці книгу!» 

Про план роботи бібліотеки на 2016 рік. 

2. Про роботу абонементу фізико-математичного факультету з інформаційного 

забезпечення навчального процесу факультету.  

 Підготовка до відзначення 25-ї річниці Незалежності України. 

3.  Про виконання планових показників підрозділами бібліотеки у І півріччі 2016 р. 

4. Готовність структурних підрозділів бібліотеки до нового навчального року. 

 Про основні заходи бібліотеки в І семестрі 2016-2017 навчального року. 

5.  Інформаційний простір бібліотеки: нові технології – нові можливості. 

 Про підготовку та здачу звіту про роботу підрозділів у 2016 році та план на 2017. 

 Про затвердження графіку інвентаризації на 2017-2021 рр. 



засідання Школи передового бібліотечного досвіду з проблем наукового 

дослідництва:  

 Бібліографічний опис документів згідно діючих стандартів; 

 Використання фахових електронних ресурсів у поточній роботі.  

   заняття Школи молодого бібліотекаря: 

 Сучасні форми культурно-освітніх заходів; 

 Практичне заняття « Редагування ЕК в УФД. Бібліотека». 

Контрольні показники 

№ 

п/п  
Назва заходу 

План на 

рік 

1. Бібліотечна рада 2 

2. Методична рада 2 

3. Координаційна нарада 5 

4. ―Школа молодого бібліотекаря‖ 2 

5. 
―Школа передового досвіду з проблем 

наукового дослідництва‖ 
2 

 

 Для шкільних бібліотекарів Дунаєвецького району проведено методичне заняття 

«Нові інформаційно-пошукові технології». 

 Для студентів Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв проведено 

семінарське заняття «Нові інформаційно-пошукові технології». 

 

НБ ПДАТУ  
На базі бібліотеки проведено науково-практичну конференцію «Просвітницька 

діяльність бібліотек вищої школи: проблеми, пошук, перспективи», на якій активну участь 

брали працівники бібліотеки. 

З метою підвищення кваліфікації молодих працівників НБ ПДАТУ щомісячно 

проводяться заняття в «Школі молодого бібліотекаря». Обов’язковим для усіх 

бібліотекарів є ознайомлення з новинами бібліотекознавства, досягненнями вітчизняних та 

зарубіжних колег і проведення оглядів фахових видань: «Бібліотечна планета», 

«Бібліотечний вісник» та «Бібліотечний форум України». 

Щомісяця проводились виробничі наради з працівниками бібліотеки. Підготовлено 

та надруковано на сторінках газет ПДАТУ «Вісник університету» та «Інженер» статті про 

роботу бібліотеки та методичного територіального об’єднання. Масові заходи бібліотеки 

висвітлювались у міських газетах «Кам’янецький-Подільський вісник», «Подолянин». 

НБ ПДАТУ, як головна бібліотека територіального об’єднання 

сільськогосподарських бібліотек Хмельницької області, підготувала та провела: 

 Круглий стіл «Психологічні чинники комунікативної культури бібліотекаря». 
Обговорювалися питання виховання у студентської молоді культури спілкування, 

етичної культури бібліотекаря, як соціального комунікатора.  

 День інформації «Спасибі тобі, ліс, за добру твою справу». До Дня інформації 

розроблено «Методичні поради та сценарій проведення Дня інформації в бібліотеці 

навчального закладу». Всі бібліотекарі-учасники заходу отримали друкований 

варіант методичних порад. 

 Історично-краєзнавчий лекторій. 

 Методичні консультації. 

 Інструктивно-методичні наради. 

 Стажування бібліотечних працівників. 
Просвітницькі масові заходи, які проводила бібліотека відвідували працівники 

бібліотек-членів методичного об’єднання сільськогосподарських книгозбірень. До 

прикладу, на урочистий захід до Всеукраїнського дня бібліотек «Книга – пам’ять 



людського роду» були запрошені колеги з бібліотек територіального об’єднання.  

Бібліотекам надсилались методичні розробки виставок. 

Щомісяця відбувались засідання методологічного семінару, проводились огляди 

фахових журналів.  

При роботі з бібліотеками методичного об’єднання незадовільно позначається 

відсутність у НБ ПДАТУ методиста.  

 Впродовж року працівниками бібліотеки проводились вивчення та аналізи 

читацьких запитів. 

 Систематично аналізувались окремі розділи книжкового фонду з метою вивчення 

ступеня його використання.  

 

НБ ХНУ 

У звітному році науково-методична діяльність бібліотеки спрямовувалась на 

розвиток наукових основ бібліотечно-бібліографічної діяльності книгозбірні;  дослідження 

історії бібліотечної справи на Поділлі та організації методичного забезпечення 

бібліотечних процесів; організацію реклами бібліотечних послуг та формування 

позитивного іміджу установи. 

Наукова робота. 

Наукова робота НБ надає можливість теоретичного обгрунтування особливостей 

розвитку бібліотеки на сучасному етапі, визначення шляхів подальшої її модернізації на 

основі впровадження новітніх інформаційних технологій, розробки нових і удосконалення 

традиційних технік бібліотечно-інформаційної роботи.  

Наукова робота книгозбірні впродовж року здійснювалась за двома напрямками: 

1. Дослідження історії бібліотек Хмельницької області, за результатами якого видано 

монографію та опубліковано праці: 

 Айвазян О.Б. Нормативно-правова база створення і функціонування бібліотечної 

мережі Подільської губернії / О. Б. Айвазян // Бібліотечна справа на Поділлі: історія 

і сучасність: матеріали наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 21 черв. 2016 

р. / [редкол.: В.А. Дубінський (голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – 

С.12-19. 

 Айвазян О. Б. Хата-читальня як засіб ідеологічного впливу на сільське населення 
початку XX ст. / О. Б. Айвазян // Подільський книжник : альманах. Вип. 6 (2013 р.) - 

7 (2014 р.) / уклад. Т. Р. Кароєва; ред.С. В. Лавренюк; відп. за вип. Н. І. Морозова; 

Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. 

– Вінниця, 2015. – Вип. 7(2014 р.). – С. 43– 52. 

2. Оптимізація ресурсів бібліотеки університету, в рамках якого проводилися аналізи 

роботи, дослідження думки читачів, створення науково-допоміжних покажчиків та 

БД, розробка нових та діяльність у межах вже діючих проектів. Результати 

опубліковані в статтях, апробовані на конференціях, семінарах та інших заходах. 

Детальніше: 

У бібліотеці проводилася робота в рамках діючих проектів: 

«Бібліотека – центр науково-інформаційних ресурсів»; 

Національно-патріотичного виховання студентської молоді «Ти – одна й 

неподільна, Україно моя вільна»; 

Просвітницького проекту «Здоров’я молоді – здоров’я нації»; 

Популяризації книги, читання і розвитку читацької культури студентської 

молоді університету; 

У звітному році працівники бібліотеки брали участь у проведенні наукових 

конференцій, семінарів інших заходів, зокрема: 

Обговоренні державної програми стратегічного розвитку бібліотек до 2025 

року та програми розвитку бібліотек області (м. Хмельницький, 15 червня); 

Засіданні Президії обласної спілки краєзнавців (м. Хмельницький, 16 червня); 



І Міжнародній науково-краєзнавчій конференції «Місто Хмельницький у 

контексті історії України» (м. Хмельницький, 22 вересня); 

VII обласного форуму бібліотекарів Хмельниччини «Розвиток бібліотек 

заради громади» (м. Хмельницький, ОУНБ, 27 вересня); 

Науково-практичній конференції «Бібліотека і місцеве самоврядування: 

практика, досвід та перспективи»  (м. Хмельницький, ОУНБ, 27 вересня); 

Здійснено відрядження на: 

1. Засідання секції університетських бібліотек УБА (м. Київ, 24 березня); 

2. ІV Міжнародну науково-практичну конференцію «Наукова комунікація в 

цифрову епоху» (м. Київ, НБ Києво-Могилянської академії, 30-31 березня); 

3. Науково-практичну конференцію «Просвітницька діяльність бібліотек вищої 

школи: проблеми, пошук, перспективи» (м. Кам’янець-Подільський, 20 

квітня); 

4. У бібліотеку Люблінської Політехніки (м. Люблін, Польша, 31 травня – 3 

червня); 

5. Регіональну конференцію «Бібліотечна справа на Поділлі: минуле і 

сучасність» (м. Кам’янець-Подільський, 21 червня); 

6. Міжнародну науково-практичну конференцію «Бібліотеки вищих навчальних 

закладів: досвід та перспективи» (м. Київ, 11–13 жовтня); 

7. Щорічну конференцію УБА «УБА: пошук майбутнього» (м. Київ, 17–18 

листопада); 

8. ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Бібліотека університету на 

новому етапі розвитку соціальних комунікацій» (м. Дніпро, 1–2 грудня). 

Працівниками бібліотеки підготовлені та прочитані доповіді: 

1. На шляху до сучасної бібліотеки – Айвазян О.Б. 

2. Основні аспекти та орієнтири розвитку бібліотек ВНЗ Хмельниччини – Айвазян 

О.Б. 

3. Нормативно-правова база створення і функціонування бібліотечної мережі 

Подільської губернії – Айвазян О.Б. 

4. Використання медійних технологій в роботі бібліотеки - Баланюк Т. М. 

5. Культурно-просвітницька робота бібліотеки як основастворення інтелектуального 

та культурного середовища університету  – Великосельська О. М.  

6. Патріотичне виховання студентської молоді засобами бібліотеки – Молчанова С. А. 

7. Роль бібліотеки ВНЗ у вихованні та психологічній підтримці – Молчанова С. А. 

8. Місце художньої літератури в духовному розвитку студентської молоді – 

Молчанова С. А. 

Фахівцями бібліотеки опубліковано 20 статей у фахових виданнях, в 

інформаційному бюлетені «Бібліотека в освітньому просторі» та 6 публікацій про 

бібліотеку в газеті «Університет» та місцевих ЗМІ.  

 Створено: 

 Публікації викладачів університету за 2014 рік [Електронний ресурс] : бібліогр. 

покажч. / уклад. О. М. Бичко та ін. – Текст. дані. – Хмельницький, 2016. – Режим 

доступу :  http://lib.khnu.km.ua/inf_res/bibliogr/dor/2013.htm. – Назва з екрану. 

 Бібліографічний покажчик вміщує 1755 джерел. Він відображає наукову, 

педагогічну діяльність професорсько-викладацького складу університету. 508 публікацій 

містять пряме гіпертекстове посилання на повнотекстову версію. Електронна версія 

покажчика представлена на сайті бібліотеки в БД «Публікації  викладачів».  

 Бібліографічний покажчик «Публікації викладачів університету за 2013 рік» 
доповнено 256 джерелами.  

 Підготовлено 9 нових розділів до електронного ресурсу, біобібліографічного 
покажчика: Доктори наук, професори Хмельницького національного університету 

[Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. Вип. 1 / за ред. канд. іст. наук О. Б. 



Айвазян ; уклад.: О. М. Бичко, О. М. Великосельська, О. О. Мацей, С. А. Молчанова, 

О. С. Нечипорук. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – Режим доступу: 

http://lib.khnu.km.ua/ . – Назва з екрана. 

Бедратюк Леонід Петрович (29 джерел), Войнаренко Михайло Петрович (110 

джерел), Гладкий Ярослав Миколайович (107 джерел), Журба Ігор Євгенович (97 джерел), 

Кармаліта Анатолій Костянтинович(52 джерела), Параска Георгій Борисович (101 

джерело), Сілін Радомир Іванович (145 джерел), Скиба Микола Єгорович (107 джерел), 

Шинкарук Олег Миколайович (153 джерела). 

 Продовжувалася робота над покажчиком «Публікації викладачів університету за 

2015 рік». 

 Для створення електронних бібліографічних покажчиків використовуються 

гіпертекстові технології.      Для створення електронних бібліографічних покажчиків використовуються гіпертекстові технології.   

Видано 2 номери інформаційного бюлетеня  «Бібліотека в освітньому просторі». 

Загалом бібліотекою у 2016 році підготовлено 9 видань.  

Аналізи діяльності. Соціологічні дослідження. 

В рамках просвітницького проекту відділу обслуговування «Здоров'я молоді - 

здоров'я нації» проведено анкетування студентів «Ставлення молоді до здорового способу 

життя», яке проводилося традиційно — за допомогою роздрукованих бланків анкет та  

через веб-сайт бібліотеки. За результатами проведеного анкетування написано та 

надіслано до редакції журналу «Університет» статтю.  

 За звітний період проведено вивчення діяльності бібліотеки за напрямками:  

 Робота НБ ХНУ в 2015 році та основні напрямки діяльності на 2016 рік. 

 Аналітичний текстовий та статистичний аналізи планів роботи бібліотек ВЗО 
обласного методичного об'єднання на 2016 р.  

 Діяльність бібліотек ВЗО Хмельницької області за 2015 р.  

 Стан роботи з поточними боржниками сектора обслуговування на абонементах за 
попередній рік 

 Підсумки інвентаризації фонду НБ, проведеної у 2015 році 

 Статистичний та аналітичний аналіз результатів соціологічного опитування 
«Ставлення молоді до здорового способу життя»  

 Якісний склад фонду краєзнавчої літератури 

 Дарчі видання, передані безоплатно науковій бібліотеці у період 1.01.2016 – 
31.07.2016 року  

 Аналіз діяльності бібліотек-учасників «Зведеного електронного каталогу бібліотек 
Хмельниччини» з наповнення каталогу 

 Стан редагування аналітичних записів в електронному каталозі бібліотеки  

 Відвідування бібліотеки студентами І курсу (за факультетами) в рамках проведення 
«Місячника першокурсника»  

 Використання анотованої повнотекстової БД наукових публікацій 

 Підсумки рекаталогізації фонду ВЗФ  

  Загалом здійснено 14 аналізів. 

  Науково-методична робота 

Забезпеченням організації та підвищенням ефективності науково-методичної 

роботи підрозділів займається науково-методична рада бібліотеки, до складу якої входять 

адміністрація, керівники структурних підрозділів та провідні фахівці. На чотирьох 

засіданнях методичної ради розглядалися питання: 

1. Затвердження «Стратегії розвитку наукової бібліотеки ХНУ на  2016 – 2020 роки». 

2. Затвердження нової та відредагованої інструктивно-регламентуючої документації, 

створеної бібліотекою. 

3. Затвердження бланку анкети «Ставлення молоді до здорового способу життя» 
4. Затвердження плану роботи бібліотеки на 2016 рік з усіма доповненнями та 



додатками. 

5. Затвердження графіку проведення занять з підвищення кваліфікації працівників НБ 

ХНУ на 2016 рік. 

6. Затвердження тематики інформаційного бюлетеня «Бібліотека в освітньому 

просторі» на 2017 рік. 

7. Затвердження тем наукових досліджень бібліотеки на 2016 рік» («Оптимізація 

ресурсів бібліотеки університету», «Дослідження історії бібліотек 

Хмельниччини»). 

8. Затвердження плану роботи бібліотеки з відзначення 55-річчя університету та 

книгозбірні. 

9. Оновлення інформації та реорганізація структури веб-сайту бібліотеки. 

10. Обговорення нової примірної структури сайту. 

11. Хід підготовки до проведення науково-практичної конференції «Просвітницька 

діяльність бібліотек вищої школи: проблеми, пошук, перспективи» (квітень, 2016 

р.). 

12. Аналіз якості наповнення сторінки веб-сайту бібліотеки «Віртуальні виставки», 

(доповнення новими виставками, доцільність редагування та вилучення). 

13. Обговорення напрямків підвищення ефективності роботи з представлення 

бібліотеки в соціальній мережі «Facebook». 

Регламентуюча документація 

 За рік розроблено, відредаговано та затверджено на засіданнях методичної ради 

35 регламентуючих документів, з них:  

 положення — 3  

o Положення про І Шевченківський конкурс митців «Дніпро, Україну згадаєм…»; 

o Положення про дарчі видання; 

o Положення про відділ обслуговування 

 інструкції — 30  
o Облік статистичних показників в НБ ХНУ; 

o Посадові інструкції на працівників бібліотеки - 29 

 пам’ятка— 1  
o Пам’ятка читачеві 

 правила — 1  

o Правила користування науковою бібліотекою ХНУ. 

Всього нових регламентуючих документів — 4; відредагованих – 31. 

Робота обласного методичного об’єднання 

20 квітня на базі наукової бібліотеки Подільського аграрно-технічного 

університету проведено науково-практичну конференцію «Просвітницька діяльність 

бібліотек вищої школи: проблеми, пошук, перспективи». В рамках конференції відбулося 

засідання директорів бібліотек, на якому обговорювалися плани роботи об’єднання та 
інші поточні питання.  

На основі звітів про роботу бібліотек ДВНЗ Хмельницького методичного 

об'єднання за 2015 рік проведено аналіз діяльності книгозбірень та розроблено план 

роботи бібліотек об'єднання на 2016 рік. 

Для бібліотек-членів обласного методичного об'єднання на сайті НБ ведеться 

сторінка «Методичне об’єднання», яка складається з семи розділів: 

 Керівні документи; 

 Конференції бібліотеки; 

 Показники бібліотечної статистики; 

 Сучасна бібліотека: напрямки та стратегії розвитку; 

 Інформаційний бюлетень «Бібліотека в освітньому просторі»; 

 Інформаційно-аналітичне видання «Бібліотеки вищих закладів освіти 
Хмельниччини:цифри та факти»; 



 «Фахівцю на замітку» 

Фахові матеріали, які наповнюють розділи, сприятимуть підвищенню кваліфікації 

працівників та їх творчому й професійному зростанню. 

У травні на запрошення адміністрації Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту директор бібліотеки Айвазян О.Б. брала участь у засіданні 

атестаційної комісії щодо атестації працівників бібліотеки ХКТЕІ.  

Провідним аспектом діяльності науково-методичного відділу залишається 

консультативна допомога бібліотекам методичного об’єднання. Впродовж року  

надавались консультації керівникам бібліотек ВЗО, провідним фахівцям з питань:  

 облік використання електронних ресурсів, нормативні документи, якими керуються 
бібліотеки для статистичного обліку традиційної та електронної книговидачі; 

 методичні рекомендації зі створення інституційного репозитарію; 

 оприбуткування отриманих в дарунок книг; 

 списання періодичних видань відповідно до чинних державних нормативних 
документів; 

 електронні ресурси на сайті бібліотеки у відкритому доступі згідно з чинним 
законодавством; 

 відзначення працівників бібліотеки Грамотами обласного управління культури з 

нагоди Всеукраїнського дня бібліотек; 

 вирішення питання дотримання авторського права при створенні електронної 
бібліотеки; 

 формування власних електронних баз даних; 

 тематичний пошук електронних ресурсів в мережі Інтернет; 

 формування обмінного фонду та його функціонування; 

 впровадження нового ДСТУ 8302 : 2015 «Бібліографічне посилання»; 

 складання посадової інструкції на системного адміністратора. 
Бібліотекам об'єднання надсилались інформаційні листи та документи: 

Листи: 

 Інформаційне повідомлення та запрошення на науково-практичну конференцію 

«Просвітницька діяльність бібліотек вищої школи: проблеми, пошук, перспективи». 

 Про терміни подання назв доповідей на науково-практичній конференції 
«Просвітника діяльність бібліотек вищої школи: проблеми, пошук, перспективи». 

 Терміни подачі статистичних та текстових Планів роботи та Звітів про роботу. 

 Проекту УБА «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» 

 Лист Державної казначейської служба України від 14.09.2011  N 17-08/278-1569. 

 Рекомендації Української бібліотечної асоціації «Бібліотеки підтримують рік 
англійської мови в Україні». 

 Тематика інформаційного бюлетеня «Бібліотека в освітньому просторі» на 2017 рік. 

 Інформаційне повідомлення щодо проведення науково-практичноого семінару 

«Корпоративна діяльність як засіб підвищення ефективності використання 

ресурсної бази вишів та оптимізації бібліотечної праці» (квітень, 2017 р.) 

 Регламентуючі документи:  
- Проведення планової інвентаризації фонду наукової бібліотеки; 

- Передача документів із фонду одного структурного підрозділу бібліотеки до 

іншого. 

- Положення про віртуальну довідкову службу; 

- Положення про відділ електронної бібліотеки. 

Документи: 

Електронні варіанти інформаційного бюлетеня для бібліотек ВЗО «Бібліотека в 

освітньому просторі»: 

 № 21 «Бібліотечне краєзнавство»; 



 № 22 «Інноваційна діяльність у бібліотеках (за матеріалами фахових 

публікацій)». 

Робота з іншими бібліотеками 

За звітний рік бібліотеку відвідали 18 делегацій представників бібліотек, 

навчальних закладів. Для них організовувались екскурсії бібліотекою, в ході яких 

надавались індивідуальні довідки та консультації для: 

Наукової бібліотеки Житомирського державного технічного університету; 

Бібліотеки Ніжинського державного університету імені М.Гоголя; 

Бібліотеки Вінницького національного аграрного університету; 

Бібліотеки Хмельницької національної академії державної прикордонної служби 
України ім. Б. Хмельницького; 

Бібліотеки Хмельницького політехнічного коледжу; 

Фахівців Хмельницької обласної дитячої бібліотеки імені. Т.Г. Шевченка; 

Провідних спеціалістів Хмельницької міської центральної бібліотеки; 

Головних фахівців Хмельницької обласної юнацької бібліотеки; 

Бібліотеки Хмельницького медичного коледжу; 

Вчителів та бібліотекарів загальноосвітніх шкіл Хмельницької області; 

Вчителів біології та екології шкіл Хмельницької області; 

Бібліотеки професійно-технічного училища №24; 

Бібліотеки університету «Україна»; 

Бібліотеки Хмельницького інституту імені Митрополита Київського i Всієї України, 
Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнійшого Володимира 

МАУП; 

Викладачів та студентів Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв. 

Робота з кадрами. Підвищення кваліфікації. 

Всього за штатним розписом на 1.01.17 р. нараховується 44 одиниці. На кінець року 

в книгозбірні працює 40 осіб, з яких 1 працівник на 0,5 ст. За звітний період звільнено 2 

працівника, 1 з них – з вищою бібліотечною освітою. Впродовж року 13 працівників  

переведено на повні ставки, підвищено категорії двом працівникам. У штатний розпис 

книгозбірні з 1.03.16 р. введено посаду інженера б/к.  

На початок  року в бібліотеці налічується 77,5 % фахівців з вищою освітою - в т.ч. з 

бібліотечною  -  40,0 %. Разом із середньою спеціальною освітою кількість бібліотечних 

фахівців становить 50 %.  За стажем бібліотечної роботи найбільшою є категорія «понад 

20 років», яка  становить 52,5 % . Навчається дистанційно 1 працівник. 
 11 бібліотекарів поновили членство в регіональному відділені УБА.  

8 листопада 2016 року для бібліотекарів професійно-технічних закладів області (11 

фахівців) на базі НБ ХНУ проведено заняття з підвищення кваліфікації за модульними 

темами. Заняття проведено за попереднім зверненням методиста відділу підвищення 

кваліфікації науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення 

кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області Лужняк Л.В. до 

директора бібліотеки.  

 15 грудня 2016 року 14 працівників бібліотеки (Айвазян О.Б., Мацей О.О., Бичко 

О.М., Драчук Р.В., Великосельська О.М., Костров Ю.В., Панасюк Т.Г., Фомiних В.В., 

Мельник Т.Б., Слободинська Н.Ю., Нагорна Н.В., Молчанова С.А., Кучеренко М.В., Салюк 

Л.І.) пройшли перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 

працівників університету на базі інформаційно-комп’ютерного центру  в дисплейному 

класі №4  згідно з програмою-екзаменатором. 

Двічі за рік працівники пройшли інструктаж з охорони праці. Керівний склад 

бібліотеки у складі 14 працівників склав іспит з охорони праці. На базі бібліотеки було 

проведено методично-практичне навчання з пожежної безпеки.  



 Проводилася робота з наповнення внутрішньої сторінки для бібліотекарів 

«Бібліотечна мозаїка». На яку виставлялися: 

 накази, розпорядження та листи адміністрації університету. Всього 24 документів; 

 графіки проведення занять з підвищення кваліфікації – 4; 

 цікава інформація та посилання – 5; 

 оновлювалася рубрика «Вітаємо іменинників!» - 12 

Директор бібліотеки Айвазян О.Б., перебуваючи на міжнародній  конференції з 11 

по 13 жовтня пройшла курс підвищення кваліфікації за напрямами: 1. Стратегічне 

управління як інструмент розвитку бібліотек та наукове опрацювання ресурсів: 

соціокомунікативний підхід; 2. Бібліотека – простір для формування ціннісних орієнтирів 

користувачів. Академічна доброчесність; 3. Науково-дослідна робота бібліотек ВНЗ у 

сучасному інформаційному середовищі: методи, продукти, досягнення; 4. Рідкісні та цінні 

видання у фондах бібліотек ВНЗ: вивчення, збереження, поширення, про що отримала 

Сертифікат.  

Молчанова С.А. за участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій» отримала 

сертифікат. 

Працівники бібліотеки: Баланюк Т.М., Бичко О.М., Нагорна Н.В., Сидоренко О.П., 

Фоміних В.В. пройшли навчання на курсах англійської мови, Айвазян О.Б., Ленчицька 

Л.І., Кучеренко М.В., Шинкарук В.Ю. – курси польської мови. Відповідно до Наказу «52-

КП» навчання на курсах англійської мови зараховано як підвищення кваліфікації без 

відриву від виробництва.  

Комплексні форми підвищення кваліфікації в бібліотеці: 

1.1. «Школа бібліотечного маркетингу та менеджменту» – підготовлена та проведена 

консультація: 

- Нові форми залучення читача до бібліотеки: «Ніч у бібліотеці» 

- Сучасні напрямки краєзнавчої роботи бібліотек України 

1.2. Заняття в системі «Бібліотечні уроки» (бібліотечні консультації): 

- Наукометричні бази даних 

- Сервіси Google: відкрита БД «Google Академія» 

- Бібліотечні форуми та блоги у соціальних мережах 

- Рукописні книги княжої доби 

1.3.  Інформаційні огляди: 

   Нормативні документи з питань  техногенної, пожежної безпеки та надзвичайних 
ситуацій. 

1.4. Звіт про відрядження у бібліотеку Люблінської Політехніки (Польша) 

1.5. Теоретично-практичне заняття з з цивільного захисту населення та безпеки життя на 

робочих місцях. Провели працівники державної служби надзвичайних ситуацій 

1.6. Підвищення загальноосвітнього та культурного рівня шляхом підготовки та 

проведення працівниками тематичних оглядів. Проведено 15 тематичних оглядів: 

 Коротка мить життя. Назарій Яремчук 

 «Міняйте світ до кращого, дбайте про нього, бо ви в ньому живете» - Кузьма 
Скрябін 

 Нестор Літописець – батько української історії та словесності 

 Володимир Івасюк – митець, який надто любив Україну 

 Борислав Брондуков – комік з сумними очима 

 Міс Бронте. Життя і творчість 

 Джек Лондон. Величність таланту і парадокси долі 

 Секрети успіху Марка Цукерберга 

 Михайло Грушевський  - перший Президент України 

 Місце зустрічі – Бібліотека 



 Трагедія і велич Генія: Іван Франко 

 Незалежність україни: 25 років державності 

 Видатний український меценат Петро Яцик 

 Традиції і звичаї українського народу. Родинні традиції 

 Король світлотіні Харменс ван Рейн Рембрандт 
За звітний рік проведено 48 занять у структурних підрозділах, 30 виробничих нарад 

у підрозділах та 25 загально-бібліотечних занять.  

  З працівниками бібліотеки двічі проведено збори колективу. 

Самоосвіта: 

Відвідування Днів інформації, що проводяться в бібліотеці; 

Знайомство з новинками літератури, які надходять у фонд; 

Відвідування музеїв, поїздки історичними місцями України; 

Зустрічі з цікавими людьми; 

Здійснення науково-методичним відділом індивідуальних інформувань, які сприяють 
самоосвіті працівників. За рік проінформовано 109 разів. 

  

Впровадження комп’ютерних технологій 

 У звітному році загальна кількість ПК по бібліотеках ДВНЗ Хмельниччини 

становить 194, що на 1 менше ніж у попередньому році. Програмне забезпечення різне: 

бібліотека ХУУП – програма «Філін»; ХКТЕІ – пакет програм «Бібліограф»; КПНУ, 

ПДАТУ, ХНУ, ХГПА – «УФД. Бібліотека». Всі бібліотеки об’єднання використовують 

технології Wі-Fі. 

 
Бібліотека ХГПА 

 Загальний комп’ютерний парк бібліотеки становить 13 ПК, усі вони мають доступ 

до мережі Інтернет через технології Wі-Fі. До послуг користувачів – 5 ПК, 2 ксерокси, 1 

сканер та 3 принтери. 

 

НБ ХУУП 

 У структурі бібліотеки функціонує відділ інформаційних технологій та 

комп’ютерного забезпечення. Всього в бібліотеці 19 комп’ютерів, з них 8 - для роботи 

користувачів. Усі ПК під’єднанні до мережі Інтернет. У читальному залі користувачі мають 

змогу працювати з власною портативною комп’ютерною технікою, адже всі робочі місця 

обладнанні розетками.  

 Впродовж року проводилась активна робота з популяризації бібліотеки, її ресурсів 

та послуг в соціальній мережі Facebook. 

 Наявна в бібліотеці техніка використовувалась для створення ЕК книг та 

дисертацій, обліку фонду (програма «Філін»). На основі програми створювались 

щомісячні списки нових надходжень. Велась робота з формування електронної бібліотеки 

навчально-методичної літератури. 

 Продовжувалась робота зі штрихкодування нових надходжень та конверсії фонду. 

Ведеться електронна база читачів бібліотеки. 

 

Бібліотека ХКТЕІ 

 У бібліотеці 34 ПК, усі вони під’єднанні до мережі Інтернет. До  послуг 

користувачів 30 комп’ютерів. В бібліотеці автоматизовано процес обліку книговидачі. Весь 

фонд підручників штрихкодований, продовжувалась робота з рекаталогізації художньої 

літератури. 

 

Бібліотека КПНУ 

 Загальний парк комп’ютерної техніки бібліотеки нараховує 47 комп’ютерів 7 



принтерів (3 з них багатофункціональні пристрої), 1 пристрій для ламінування, 1 принтер 

для друку штрих-етикеток та 14 сканерів зчитування штрих-коду.  

У 7-ми бібліотечних підрозділах (фізико-математичного, педагогічного, 

економічного факультетів, мистецької літератури, читальні зали №1 та №2, інформаційно-

бібліографічний відділ) обслуговування проводиться в автоматизованому режимі. 

Впродовж року продовжувався друк та обклеювання нових надходжень літератури 

штрих-кодовими етикетками. За рік виготовлено 11000 етикеток (на 2000 менше, ніж 

торік). 

 Робота бібліотеки з питань комп’ютеризації та автоматизації велась за напрямками: 

 Організація і проведення практичних занять для працівників бібліотеки з вивчення 

техніки та роботі з програмою «УФД. Бібліотека». 

 Організація, технічна та програмна підтримка, інформаційне наповнення сторінок веб-

сайту бібліотеки, забезпечення роботи електронної пошти, виходу в Інтернет. 

 Підтримка функціонування групи у соціальних мережах «Вконтакті», Google+ та 

Facebook.  

 Редагування БД «Читачі». 

 Комп’ютерний набір та редагування видань, що готуються працівниками бібліотеки до 

друку. 

 Поповнення бази даних «Інформаційні ресурси», яка розміщена на web-сайті бібліотеки. 

 Створення краєзнавчого рубрикатора. 

 Наповнення БД:  

-  «Книгозабезпечення навчального процесу» 

- «Рідкісні та цінні видання» 

- «Праці викладачів університету» 

- «Творчий доробок наукової бібліотеки»   

- «Випускні кваліфікаційні роботи». 

 Реєстрація нових надходжень в ЕК.  

 Наповнення Зведеного електронного каталогу бібліотек ВНЗ Хмельницької області. 

 Наповнення Зведеного електронного краєзнавчого каталогу бібліотеки. 

Обсяг власних електронних баз даних становить 516386 записів. 

 

НБ ПДАТУ  
 Студенти університету активно користувались доступом до мережі Інтернет 

через комп’ютери, які знаходяться в читальних залах наукової бібліотеки.  

Приділялась велика увага консультуванню студентів щодо роботи з комп’ютерами.  

Комп’ютерний парк бібліотеки зменшився на 2 і становить -  16 ПК. Всі 

комп’ютери мають вільний доступ до Інтернету.  

Негативно позначається на роботі бібліотеки те, що впродовж останніх років не 

виділяються кошти для удосконалення технологічного забезпечення, розробки засобів 

використання веб-технологій, упровадження новітніх інформаційних технологій. На разі 

бібліотека не має спеціального програмного забезпечення та веб-сайту. 

Власними силами здійснювалась технічна підтримка і поточний ремонт 

комп’ютерів (у бібліотеці немає фахівця з комп’ютерних технологій).  Ремонт і технічний 

огляд комп’ютерів  проводився за власний кошт співробітників книгозбірні.  

 

НБ ХНУ 

1. Адміністрування Web-сайту бібліотеки 

 Створено новий розділ навігатора Інтернет-ресурсів за профілем 

університету. Існуючі розділи доповнено новими посиланнями. Всього на 

сайті розміщено 46 розділів навігатора Інтернет-ресурсів 

 Оновлено структуру та дизайн Web-сайту бібліотеки  

 Постійно адмініструвалися, велися, редагувалися та оновлювалися сторінки 



й розділи Web-сайту 

2. Програмне забезпечення. 

2.1.  Адміністрування АБІС та баз даних: 

 SQL Server 2005+ БД УФД/Бібліотека; створювалися резервні копії бази 

УФД/Бібліотека; 

 Windows 2000 і Windows 2003 сервери, Linux-сервер, Web-сайт бібліотеки; 

 22 комп’ютерів для студентів та 40-ка робочих місць для бібліотекарів; 

 баз даних: 

  «Електронний каталог»; 

  «Бібліотечний фонд»; 

  «Читачі»; 

  «МБА»; 

  «Віртуальна довідка»; 

  «Регламентуючі документи»; 

  «Електронна бібліотека ХНУ»;  

  «Рішення методичних рад»; 

  «Зведений електронний каталог бібліотек Хмельницької області»; 

  «Інституційний репозитарій Хмельницького національного університету»; 

 автоматизованої інформаційної системи «Леонорм-інформ - Електронний 

каталог бібліографічних описів національних та міждержавних стандартів 

України», проводилось щомісячне оновлення. 

 програм: 

  «Реєстраційна картка користувача»; 

  «Управління персоналом»; 

  «Облік довідково-бібліографічного  обслуговування»; 

  «Книгозабезпеченість навчального процесу»; 

  «Поточна статистика»; 

   «Облік додаткових послуг»; 

  «Переоблік фонду бібліотеки ХНУ»; 
2.2. Використання наявних програмних та технічних засобів: 

 щомісяця проводилося зняття статистичних показників роботи 
бібліотеки; 

 здійснено: 

- оформлення 79 назв розгорнутих книжкових виставок; 

- пілготовку до друку два випуски інформаційного бюлетеня  для бібліотек 

ВЗО «Бібліотека в освітньому просторі»; 

- корегування модуля «Електронний каталог» (некоректно виводився 

бібліографічний опис документів) «УФД.Бібліотека»; 

- розробку програми для обробки результатів анкетування «Ставлення 

молоді до здорового способу життя»; 

- перевірку 158 документів в програмі «Антиплагіат»; 

- створення бази даних і програми для пошуку документів за УДК та за 

контекстом для відділу комплектування та наукової обробки документів.  

2.3.  Матеріально-технічна база бібліотеки. 

 Проведено: 

 технічне обслуговування наявної комп’ютерної та копіювальної 
техніки, касових апаратів; 

 поточний ремонт технічних засобів; 

 технічну підтримку 200 інформаційних та просвітницьких заходів 

бібліотеки, а також занять з підвищення кваліфікації; 

 виготовлення читацьких карток (ламінування, штрих-коди) 



студентам І курсу 2016 р., стороннім  користувачам,  іншим категоріям 

користувачів  - всього 994 шт.; 

 виготовлення штрих-кодів для документів - 4428 та для читацьких 

карток — 994; 

 виготовлення копій документів для користувачів та внутрішніх 
потреб бібліотеки; 

 інвентаризацію всіх технічних засобів бібліотеки. 
      Наявність технічних засобів: 

 сервери — 4; 

 персональні комп'ютери — 60; 

 нетбук — 1; 

 принтери — 19; 

 ксерокси — 4; 

 БФП — 1; 

 сканери — 6; 

 сканери штрих-кодів — 23; 

 телевізор THOMPSON — 1; 

 відеомагнітофон THOMPSON — 1; 

 музичний центр — 1; 

 касові апарати — 2; 

 проектор BENQ CP 220 — 1; 

 DVD-програвач — 1; 

 фотоапарат — 1; 

 блоки безперервного живлення — 17; 

 телефонні номери — 1. 

 

  

Господарська робота 
 Господарська робота спрямовувалась на поліпшення умов праці користувачів та 

працівників бібліотек. Впродовж року у книгозбірнях об’єднання проводились косметичні 

ремонти, підтримувалися в належному стані приміщення, меблі, техніка. Систематично 

проводились виробничі наради з господарських питань.  

 

 

 

Склала Мацей О.О. 

Лютий, 2017 
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