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Ухвала 

Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника»  

щодо питання  
«Про результати діяльності наукової бібліотеки та перспективи її 

розвитку» 

від 26 лютого 2019 р. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Наукової бібліотеки 

Гаврилишина П.М. про результати діяльності Наукової бібліотеки та перспективи її 

розвитку, Вчена Рада відзначає, що Науковою бібліотекою університету 

здійснюються заходи щодо поліпшення роботи у напрямі формування, зберігання 

та використання бібліотечних фондів, вдосконалення традиційної і комп’ютерної 

системи бібліотечно-бібліографічного обслуговування студентів та викладачів 

університету.  

На даний час бібліотечний фонд становить майже 826 000 прим. документів, 

в тому числі 674 039 примірників книг, 53 000 примірників періодичних видань, 11 

000 примірників електронних видань.  

Основою для подальшого розвитку інформаційних технологій є Електронний 

каталог. Відкритий і доступний у віртуальному просторі ресурс дозволяє читачам 

працювати з інформаційним контентом цілодобово і, не відвідуючи бібліотеку, 

з’ясувати наявність необхідного видання, підібрати літературу за темою тощо. 

Електронний каталог бібліотеки на сьогодні налічує 523 009 записів. Щорічно 

зростає кількість відвідувань електронного каталогу.  

Продовжується робота зі створення та формування електронних навчально-

методичних видань у вигляді збірників текстів («хрестоматій») з дисциплін для 

самостійної роботи студентів. Станом на 21.02 2019 року їх кількість складає 2300. 

Одним із важливих шляхів розповсюдження через відкритий доступ 

результатів дослідження викладачів та наукових працівників університету є 

Університетський репозитарій. Його наповнення контентом значно покращить 

імідж університету та рейтенгування. 

Вагомий внесок у підвищення якості наукової продукції вносить 

здійснюваний працівниками бібліотеки процес перевірки на оцінку рівня 

унікальності наукових і навчально-методичних робіт викладачів, дисертаційних 

робіт аспірантів і докторантів, рукописів статей у наукових фахових виданнях 

університету, кваліфікаційних робіт студентів. 

Через наявність відкритого доступу до науково-метричних баз даних Scopus і 

Web of Science та консультаційну допомогу щодо роботи з ними (реєстрація, 

розвиток власного профілю, пошук актуальної інформації, підбір потрібного 

видання та робота із посиланнями в наукових працях) зростає вага наукової 

продукції університету на міжнародній арені. 

З метою покращення інформаційної грамотності користувачів бібліотеки та 

набуття ними навиків користування програмним забезпеченням та поглиблення 

бібліографічних знань, проводяться заняття з «Основ інформаційної культури», 

надаються консультації магістрантам, аспірантам та докторантам. Також частина 

працівників бібліотеки залучається до науково-дослідницької діяльності, бере 

участь у конференціях та наукових і методичних заходах. 
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Поряд з цим Вчена рада констатує наявність проблем, що пов’язані, у першу 

чергу, із низьким відсотком забезпечення навчальною літературою окремих 

напрямів підготовки, спеціальностей і фахових дисциплін, подальшим 

впровадженням комп’ютерних бібліотечно-інформаційних технологій. На сьогодні 

гостро постало питання оновлення комп’ютерного парку для АРМ працівників 

бібліотеки і технічного забезпечення для проведення масових заходів, в 

розширенні площ для книгосховищ.  

У зв’язку із зростанням кількості користувачів цифровими фондами 

бібліотеки та постійним наповненням інформаційних ресурсів (УФД-Бібліотека, 

університетський репозитарій, сайт бібліотеки, програмні продукти для перевірки 

на оцінку рівня унікальності, міжнародні бази даних), є необхідність підвищення 

рівня кваліфікації працівників з інформаційно-технічної підготовки. 

Аналіз інформаційного та бібліотечно-бібліографічного забезпечення 

сучасної діяльності університету, який має розгалужену структуру бібліотечного 

обслуговування, свідчить про необхідність удосконалення науково-організаційних, 

технологічних засад діяльності бібліотеки, тісної взаємодії функціонування її 

структурних підрозділів з інститутами та факультетами, як на рівні традиційних 

комунікацій, так і в напрямі розбудови комп’ютерної мережі, формування 

інформаційних ресурсів.  

 

З урахуванням сказаного Вчена Рада ухвалює:  

 

1. Інформацію директора Наукової бібліотеки університету 

Гаврилишина П.М. взяти до відома.  

 

2. Вважати пріоритетним завданням колективу Наукової бібліотеки на 

наступні роки вдосконалення системи комп’ютерного бібліотечно-

бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів на основі 

власних інформаційних ресурсів і доступу до світового науково-інформаційного 

потенціалу. З цією метою: продовжити роботу з організації повнотекстових баз 

даних навчальних, методичних, цінних і рідкісних книг, періодичних видань 

університету; забезпечити користувачам доступ до інформаційних ресурсів 

Наукової бібліотеки із відокремлених спеціалізованих читальних залів, а також 

можливість доступу до електронного каталогу через веб-інтерфейс на Інтернет-

сторінці Наукової бібліотеки.  
Термін виконання: постійно.  

Відповідальні: директор НБ. 

 

3. Навчально-методичному відділу, директорам інститутів та деканам 

факультетів передбачити в навчальних планах (в межах дисципліни «Вступ до 

спеціальності» та «Основи наукової роботи») проведення занять з «Основ 

інформаційної культури». 
Термін виконання: до 1.09.2019 р.  

Відповідальні: начальник навчально-методичного відділу, директори інститутів, 

декани факультетів, директор НБ. 

 

4. З метою покращення показника забезпечуваності навчальною та фаховою 

літературою відповідно до ліцензійних вимог ректорату університету збільшити 
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асигнування на власні видання, придбання та передплату наукових видань (на 

паперових та електронних носіях).  
Термін виконання: постійно.  

Відповідальні: ректор, директор НБ. 

 

5. Зобов’язати керівників кафедр та навчальних підрозділів про 

контролювати забезпечення 100 % наявних навчальних дисциплін 

хрестоматійними електронними матеріалами. 
Термін виконання: до 1.07.2019 р.  

Відповідальні: завідувачі кафедр університету, директори інститутів, декани 

факультетів. 

 

6. Зобов’язати керівників кафедр та навчальних підрозділів, кожного 

викладача університету зареєструватись та самоархівувати власні наукові праці в 

університетському репозитарії. 

Постійно. Відповідальні: завідувачі кафедрами університету, директори 

інститутів, декани факультетів, заступник директора НБ Дзумедзей Р.О. 

 

7. Зобов’язати керівників кафедр та навчальних підрозділів, редакторів 

видань, кожного викладача університету систематично передавати у фонди 

бібліотеки електронні версії власних підручників, навчально-методичних 

посібників, монографій, збірників статей, фахових наукових видань та вісників. 
Термін виконання: постійно.  

Відповідальні: завідувачі кафедрами університету, директори інститутів, декани 

факультетів, відповідальні редактори видань, директор НБ. 

 

8. Ректорату університету і надалі сприяти покращенню матеріально-

технічної бази Наукової бібліотеки (оновити та збільшити кількість АРМ, закупити 

переносне мультимедійне обладнання).  
Термін виконання: постійно.  

Відповідальні: ректор, проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-

економічного розвитку, директор НБ. 

  

9. Адміністративно-господарському відділу вивчити стан бібліотечних 

приміщень з метою проведення поточного ремонту. 
 Термін виконання: до 1.07.2019 р.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного 

розвитку, директор НБ. 

 

11. Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з наукової 

роботи професора Загороднюка А.В., і директора Наукової бібліотеки 

Гаврилишина П.М. 


