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Заслухавш и та обговоривши доповідь начальника управління моніторингу 
якості освіти, ліцензування та акредитації Володіної J1.B. з питання «Про 
діяльність бібліотек університету та напрями її  вдосконалення», Вчена рада 
відмічає значну роль бібліотек у підтримці та реалізації визначених пріоритетів 
Університету. Враховуючи негативний вплив пандемії COVID-19, що призвів до 
зменшення кількості користувачів бібліотеки, у звітному році оптимізовано 
структуру Бібліотеки Університету та розроблено відповідну нормативно-правову 
документацію. Головною метою бібліотеки у звітному році було створення 
інформаційної бази для організації освітнього та дослідницького процесів, 
забезпечення швидкого та зручного доступу до світових наукових та освітніх 
ресурсів, а також створення своїх власних електронних ресурсів і популяризації 
навчальної літератури в Університеті «Україна».

З цією метою на п ’ятому поверсі 2 корпусу відкрито велику читальну залу, 
де здобувані освіти, викладачі та інші працівники закладу можуть самостійно 
знайти для себе корисну літературу з різних галузей знань. Також для зручності 
учасників освітнього процесу на поверхах 2, 3 корпусів Університету відкрито 
тематичні бібліотеки.

Враховуючи складні умови проведення освітнього процесу (COVID-19, 
війна з росією), що обмежили доступ здобувачів до навчальної літератури 
оффлайн, працівники Бібліотеки працювали над створенням безперешкодних 
умов в режимі онлайн, а саме використання віртуальних просторів, на яких 
успішно функціонують усі бібліотечні технології. Так, для дистанційного доступу 
до джерел інформації в Університеті «Україна» функціонує база даних АБІС 
«УФ Д/Бібліотека», де кожен авторизований користувач має доступ до 
повнотекстових електронних версій навчальних посібників, підручників, 
монографій, методичних рекомендацій, конспектів лекцій, статей тощо. Станом 
на 1 червня 2022 р. в Електронному каталозі представлено 5 916 документів. За 
звітний період в Електронну бібліотеку завантажено 2 639 повнотекстових 
документів. Надано вільний доступ до електронних ресурсів закордонних видань 
та бібліотек України. 18 квітня 2022 року Університет отримав безкоштовний 
доступ на пробний період протягом шести місяців до Research4Life, що надає 
нашим викладачам та здобувачам освіти доступ до однієї з найбільших у світі 
колекцій наукової та технічної літератури, яку пропонують провідні міжнародні
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наукові видавництва, про що було проінформовано всіх учасників освітнього 
процесу шляхом розміщ ення повідомлення на сайті. На жаль, цією можливістю на 
сьогоднішній день скористався лише Ж итомирський економіко-гуманітарний 
інститут.

Виставкову діяльність університетської бібліотеки пристосовано до нових 
реалій, здійснюю чи її у віртуальному інформаційному середовищі. На сайті 
функціонує розділ «Виставкова діяльність Університету «Україна» у 2021-2022 н. 
р.». Це не тільки презентація книг в інформаційному просторі, а й джерело 
інформації та нових знань для здобувачів освіти.

Працівники Бібліотеки здійснювали фахову довідкову, інформаційну та 
консультативну підтримку здобувачів освіти, що в комплексі з іншими заходами 
забезпечує досягнення цілей та програмних результатів навчання, визначених в 
освітніх програмах.

Також працівники Бібліотеки спільно із завідувачами кафедр провели 
ревізію бібліотечних фондів та визначили навчальну літературу, що є на 
сьогоднішній день неактуальною та інформаційно застарілою. Цю літературу 
вилучено з бібліотечних фондів (згідно Акту № 1-2 з бібліотеки списано 1 982 
примірників).

У рамках безкош товного книгообміну в мережі бібліотек Університету 
передано до ТВСП: Полтавський інститут економіки і права -  413 прим., Івано- 
Ф ранківська філія -  91 прим., Лубенська філія -  344 прим., Ж итомирський 
економіко-гуманітарний інститут -  509 прим., Васильківський фаховий коледж -  
71 прим. Усього -  1 428 прим.

Відзначено активне сприяння Бібліотеки у проходженні акредитаційних 
експертиз освітніх програм як навчально-виховних підрозділів Києва, так і ТВСП. 
Підготовлено та викладено на сайті науково-допоміжний бібліографічний 
покажчик «Інклюзивне навчання -  від ідеї до втілення».

За звітний період поповнено бібліотечний фонд базової структури за 
рахунок придбання літератури на замовлення кафедр -  582 прим., за рахунок 
наукових праць викладачів, що друкує Видавничо-друкарський комплекс, -  48 
прим.
Сукупний бібліотечний фонд становить 627 203 примірників документів.
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1 Білоцерк івськи й
ко м п л екс 42952 36250 5793 51 828 з о 9629 33323 - 38834 3063 1055 175

2 Б роварськи й  ф ахови й  
ко л ед ж

7749 6416 609 687 37 - 825 6481 443 - 6381 1112 256 58,3

3 В аси льківськи й  
ф ахови й  коледж 7023 6823 - 200 • - 14S 6845 30 - 6913 - 110 15

<1 В ін н и ц ь ки й  со ц іал ьн о - 
еко н о м іч ш ій  ін сти ту т

333.90 31163 2109 7 111 - 2353 30034 1003 30933 1516 941 171,16

5 Д н іп р о вськ а  ф іл ія
10344 9640 75 273 350 6 797 8881 666 - 8490 1150 704 65,4

6 Л уб ен ська
ф ілія

48916 45367 2905 2 636 6 193 47546 1177 - 47162 1660 94 54

Ж ито м и р ськи й  
економ іко- 

гум ан ітарн п й  інсти тут
14670 13550 1047 48 25 j  ■ ; 1769 10571 2330 - 9933 3668 1069 75

8 Івано-Ф ранківська
філія 4751 4702 29 20 - 515 4161 75 - 4704 15 32 44

9 К ар п атськи й  інсти ту т  
п ідприєм ництва

28858 28858 - * - : - 942 27916 23222 5040 596 117,7

1.0 Ц ен трал  ьи о у кр аш ськн й  
інститут

21810 18879 - 2931 3909 16345 1556 17805 3663 342 48

11 Л уцьки й  ін сти ту т
9664 8908 753 1 1 2 1224 S3 ІЗ 127 S692 397 575 187,5

12 М ел іто п о л ьський
ком плекс 11601 11020 419 18 130 14 1162 10309 130 7565 4021 15 50

13 М и колаївськи й
ін сти ту т 40048 35477 200 286 4079 6 3042 27047 9959 - 23221 16410 417 48,5

14 Н оЕ окаховський 
гу м ан ітар н и й  інсти ту т

24832 20676 370 14 3772 * 320 24512 - - 20065 2007 2760 270.7

15 П о л тавський  інсти ту т  
екон ом іки  і права 19298 18501 24 773 - 2178 16910 156 24 16032 15 3251 39,8

16 Р івн ен ськи й  ком п лекс 34377 27914 475 10 5978 - 7055 27024 298 24425 9892 60 91
17 Т ерн оп ільськи й  

ф ахови й  коледж
4798 4437 67 6 269 19 518 4253 27 - 4784 - 14 18

18 Х м ел  ьні іцький інсти ту т  
соц іальн и х  техн ологій

22200 21976 142 82 - - 1727 19983 490 20297 503 1400 56,5

В сьо го  по Т В С П 387281 350557 15017 1704 19920 83 38306 330484 18467 24 319458 54132 13691 1585.56

19 Б ібліотека б азово ї 
стр у кту р и

239922 230249 5645 10 3026 992 22702 212489 4624 107 223579 11178 5165 121

В сього 627203 580806 20662 1714 22946 1075 61008 542973 23091 131 543037 65310 18856 1706,56

Робота мережі бібліотек велася за напрямами: формування і збереження 
бібліотечних фондів та електронних ресурсів; інформаційно-бібліографічне 
обслуговування; культурно-просвітницька діяльність. Головним завданням 
бібліотек ТВСП була інформаційна підтримка навчального та наукового процесів 
кафедр і циклових комісій. Упродовж року філії бібліотеки пропонували 
здобувачам освіти, викладачам і науковцям ресурси та інструменти; брали участь 
у культурно-виховних заходах, оформлювали експозиції книжкових виставок, 
проводили презентації книг, дні інформації, тренінги та індивідуальне 
консультування для ефективної організації навчання, викладання та дослідження.

Однак, у роботі бібліотеки є певні труднощі й невирішені проблеми: 
-оновлення фондів навчальної літератури в бібліотеках відбувається дуже 

повільно;
- пасивно надаються електронні копії праць викладачів із ТВСП, що гальмує 

активне завантаження Електронної бібліотеки Університету повнотекстовими 
документами.

Вчена рада ухвалює:
І . Н а  вимогу НАЗЯВО та з метою детального аналізу наявного 

бібліотечного фонду заверш ити ревізію навчально-методичного забезпечення
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дисциплін, вказавши обов’язкову та додаткову літературу. Прибрати з переліків 
літератури російськомовні видання та вироблені в росії.

Відповідальні: Володіна JL В., Колійчук JL О.,
керівники НВП, завідувачі кафедр, голови циклових 
комісій
Термін: до 19 липня 2022 року

1.1. Російськомовні перекладні видання видати кафедрам для визначення 
їх актуальності на ринку видань та перекладу на українську мову з оригіналу.

Відповідальні: Колійчук JT. О., Дубовський О.С., керівники
НВП, завідувачі кафедр
Термін: до 30 липня 2022 року -  видача книжок

протягом навчального року -  переклад на
українську мову

2. З метою розширення контенту локальної електронної бібліотеки та
систематичного її наповнення повнотекстовими документами обов’язково
надсилати електронні копії праць викладачів, науковців у формі єдиного файлу в 
PDF-форматі на електронну пошту ІіЬ2018(a),ukr.net та/або надавати працівникам 
Бібліотеки на flesh-носіях.

Відповідальні: Колійчук JI. О., Каушан А. О., керівники 
НВП
Термін: протягом навчального року, відразу після
виходу друкованих і створення електронних видань та 
публікацій

2.1. Розробити та запровадити систему заохочення до видання книжок 
науково-педагогічними працівниками Університету.

Відповідальні: Коляда О.П., Володіна J1.B., Лопоносова
Н.П., Колійчук Л. О., Дубовський О.С., керівники НВП 
Термін: протягом навчального року

3. З метою забезпечення ефективної взаємодії з користувачами наповнити 
сайт Бібліотеки, інформацію на якому постійно оновлювати та підтримувати в 
актуальному стані. Звернути увагу на його інформативне наповнення, дизайн та 
зручну навігацію, встановити лічильник обліку відвідувачів.

Відповідальні: Колійчук Л. О., Каушан А. О.,
Базиленко С. О.
Термін: протягом навчального року

3.1. Встановити лічильник обліку відвідувачів на сайті бібліотеки.
Відповідальні: Колійчук Л. О., Базиленко С. О.
Термін: до 01.09.2022

4. Із метою популяризації академічної доброчесності розробити із 
використанням можливостей платформи YouTube:

- для студентів та викладачів відеоуроки «Основи бібліотечно- 
бібліографічних знань і академічна етика», «Інформаційні години», «Консультації 
з академічної доброчесності»;

- для науково-педагогічних працівників Університету вебінар «Надійні 
інформаційні ресурси для науки та освіти». Розмістити інформаційні матеріали на 
сайті.
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Відповідальні: Володіна Л. В., Колійчук JI. О.,
Каушан А. О., Базиленко С. О.
Термін: до 21 жовтня 2022 р.

5. З метою безкош товного книгообміну в мережі бібліотек Університету 
створити реєстр видань, що підлягають обміну із зазначенням НВП, в якому 
знаходяться дублетні видання. Інформацію для створення реєстру надсилати на 
електронну пош ту ІіЬ2018(a),ukr.net.

Відповідальні: Колійчук JI. О., Каушан А. О., керівники 
НВП
Термін: до 20 грудня 2022 р.

Петро ТАЛАНЧУК

Ольга КАРПЕНКО
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Голова Вченої ради Q 0C X '

Секретар Вченої ради


