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ВІД УКЛАДАЧІВ
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної
академії аграрних наук України – офіційно визнаний науково-методичний
центр для 210 бібліотек Міністерства аграрної політики України та
продовольства і Національної академії аграрних наук України. Серед них
наукові бібліотеки 76 науково-дослідних установ мережі НААН та 134 вищих
навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації Мінагрополітики України. У
книжкових колекціях сільськогосподарських бібліотек України налічується
близько 20 млн. екземплярів книг, газет і журналів. Тут зосереджена основна
частина інтелектуального потенціалу українського народу – надбання аграрної
науки і практики агропромислового виробництва. У цих фондів близько 700
тис. користувачів, які щорічно отримують понад 21 млн. видань.
Важливою складовою діяльності ННСГБ НААН є науково-методичне
забезпечення всіх напрямів ефективної роботи сільськогосподарських бібліотек
мережі, що впливає на вдосконалення інформаційно-бібліотечного
обслуговування фахівців аграрної галузі. Однією з дієвих форм методичного
впливу ННСГБ НААН України на ефективну діяльність бібліотек мережі є
підготовка та видання актуальних науково-методичних документів.
Даний випуск містить науково-аналітичні огляди звітів про діяльність
бібліотек установ мережі Національної академії аграрних наук і Міністерства
аграрної політики та продовольства України у 2013 році, рекомендації щодо
поліпшення інформаційно-бібліотечного обслуговування фахівців аграрної
галузі,
офіційні,
науково-методичні
матеріали
на
допомогу
сільськогосподарським бібліотекам мережі.
«Бюлетень ННСГБ НААН» містить науково-аналітичні огляди звітів про
роботу наукових бібліотек Міністерства аграрної політики та продовольства
України і Національної академії аграрних наук України за 2013 рік, методично
підпорядкованих ННСГБ НААН (автори розділів: бібліотеки аграрних ВНЗ ІІІІV рівнів акредитації – Лазоренко Ю.І., к.і.н.; бібліотеки аграрних ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації – Товмаченко В.М. к.х.н., с.н.с.; бібліотеки НДУ НААН –
Щиголь Г.С.; бібліотеки дослідних станцій НААН – Давиденко М.М., к.і.н.),
аналіз багатофункціональної діяльності бібліотек мережі з акцентом на
інноваційні заходи та методи удосконалення роботи їх структурних підрозділів.
В оглядах приведена порівняльна характеристика підсумків роботи із
застосуванням основних відносних показників діяльності, що дало можливість
об’єктивно оцінити результати праці співробітників, виявити кращих для
розповсюдження їхніх досягнень, що дасть можливість запровадити єдині
методологічні засади діяльності бібліотек.
Вміщені статті співробітників ННСГБ НААН присвячені організації
роботи наукових сільськогосподарських бібліотек.
У випуску також вміщено методичні розробки: «Рекламнопопуляризаційна діяльність у наукових сільськогосподарських бібліотеках:
методичні поради» (Лазоренко Ю.І., к.і.н.); «Пошук галузевої вітчизняної та
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зарубіжної інформації з використанням електронної бази даних «Украгротека»
та світових баз даних: методичні рекомендації» (Л.М. Татарчук).
Запрошуємо всіх до співпраці в підготовці випусків «Бюлетеня ННСГБ
НААН». Просимо надсилати матеріали з досвіду роботи, цікаві, змістовні
сценарії.

44

НАУКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗВІТІВ ПРО РОБОТУ
БІБЛІОТЕК МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ МЕТОДИЧНО
ПІДПОРЯДКОВАНИХ ННСГБ НААН ЗА 2013 РІК
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НАУКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗВІТІВ БІБЛІОТЕК
АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ III-IV РІВНІВ
АКРЕДИТАЦІЇ ЗА 2013 РІК
У 2014 році науковим бібліотекам аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
територіальних об’єднань сільськогосподарських бібліотек областей України
та АР Крим виповнилося:
140 років –Головній бібліотеці Херсонського ДАУ;
30 років – Головній бібліотеці Миколаївського НАУ;
а також бібліотекам ВНЗ:
230 років – Львівського НУВМ та БТ;
170 років – Уманського НУС;
55 років – ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ».
Колектив Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
України щиро вітає ювілярів і бажає подальших творчих успіхів, нових
трудових звершень, високих досягнень у благотворній інноваційній діяльності,
сприянні розвитку українського державотворення, аграрного сектору країни,
демократизації суспільства; розв’язанню найактуальніших проблем галузевої
науки та освіти; розвитку бібліотечної справи та наближенню її до високих
європейських і світових стандартів, входженню до світового інформаційного
простору.
Бажаємо й надалі крокувати в ногу з історичними і технологічними
змінами, зберігаючи минуле і створюючи майбутнє, сприяючи пробудженню у
користувачів інтересу до читання, знань, наукових досліджень, винаходів та
відкриттів, переборюючи всілякі труднощі на тернистому шляху свого
розвитку, удосконалення багатогранної, особливо – науково-інформаційної
діяльності, завжди виконувати свою основну благородну місію – створення,
збереження та організації використання читачами необхідної інформації,
якісного задоволення інформаційних потреб для наукового, навчальнопедагогічного, духовного розвитку, сприяти піднесенню аграрної науки,
освіти, виробництва, АПК України, а також високого авторитету і позитивної
оцінки Вашої благородної праці.
Велика Вам вдячність, шановні колеги, за виконання високої
гуманістичної місії, активну професійну діяльність і громадянську позицію,
корпоративну співпрацю, відданість своїй справі і покликанню.
Шановні колеги! Зичимо всім Вам процвітання, міцного здоров’я, творчої
наснаги, протистояння всіляким перешкодам на шляху до неминучого
прогресу, миру і злагоди на нашій планеті, в рідній Україні й у кожній оселі,
добробуту, оптимізму, впевненості у дні прийдешньому, щасливої долі Вам і
Вашим родинам!
ЄДНАЙМОСЯ!
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КАДРОВИЙ СКЛАД
Наукова бібліотека, як інформаційне «ядро» аграрного ВНЗ, нині
функціонує в умовах змін у сфері освіти, перемін у соціальній, економічній,
політичній площині, будує свою діяльність на інноваційній основі розвитку,
що потребує інформатизації, інтелектуалізації усіх сфер її діяльності. Як
соціальний інститут, наукова бібліотека підтримує і пропагує ідеї демократії,
сприяє просуванню державних реформ, активно впливає на процеси освіти,
науки, соціальний розвиток, економіку, культуру країни; усіма можливими
засобами допомагає долати всі негаразди і проблеми в суспільстві на шляху до
неминучого прогресу і процвітання.
Як технологічна і функціональна інфраструктура кожна наукова
бібліотека аграрного ВНЗ у звітному році сприяла забезпеченню
максимального доступу до цілісного навчально-методичного, науковопрактичного комплексу інформації, самостійній орієнтації студентів у
інформаційному середовищі, стимулювала підвищення рівня інформаційної
культури.
В освітній діяльності основне призначення вишівської бібліотеки
вбачалось у сприянні й забезпеченні ВНЗ успішного здійснення навчальновиховного процесу й науково-дослідної роботи на основі нових і
удосконаленні традиційних технологій. В умовах сучасної системи освіти
бібліотеки приділяли увагу менеджменту якості, з метою забезпечення
високого рівня пропонованих (пред’явлених) продуктів і послуг, котрі можуть
повністю задовольняти всі й різні запити користувачів.
У звітному році кожна бібліотека здійснювала діяльність у відповідності з
запланованими нею основними напрямами, успішна реалізація яких
неможлива
без
кадрового
забезпечення
висококваліфікованими
спеціалістами, які б відповідали критеріям і вимогам, що стоять сьогодні перед
бібліотеками та суспільством. Адже від наявності кваліфікованих працівників,
їх професійної підготовки, небайдужого ставлення до своїх посадових
обов’язків, відданості своїй справі, уміння вирішувати завдання оперативно та
кваліфіковано залежить успіх будь-якої бібліотеки. У теперішніх умовах
стратегія інноваційного розвитку та модернізації повинна націлюватися на
забезпечення бібліотек спеціалістами нової формації.
Сучасна бібліотека є важливим осередком культури, безкоштовно надає
користувачам не лише інформаційні послуги, але й сприяє розвитку
інтелектуального та творчого потенціалу особистості, організації спілкування,
відпочинку та розваг. Розвиток вітчизняної аграрної освіти характеризується
інтенсивним переосмисленням цінностей, пошуками нового в теорії та практиці
навчання і виховання. Закон України «Про вищу освіту» визначає, що
бібліотека навчального закладу є учасником його навчально-виховного,
наукового
й
культурно-освітнього
процесів.
Виконуючи
функції
інформаційного, наукового, освітнього і культурного центру, саме бібліотека
забезпечує необхідною інформацією всі рівні аграрної науки.
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Відповідно до вимог Болонського процесу, державних бібліотечних
концепцій і цільових програм, діяльність наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІІV рівнів акредитації у звітному році була зорієнтована на сприяння реалізації
державної політики в галузі освіти та культури – «Стратегії розвитку
державної молодіжної політики на період до 2020 року» (27.09.2013р.) та
регіональних цільових соціальних програм, головним завданням яких є
сприяння інноваційному розвитку аграрної галузі і освіти, інтеграції з АПВ та
подальший супровід загальноосвітнього процесу і науково-дослідної роботи.
Увага бібліотечних працівників наукових бібліотек була зосереджена
також на Концепції Державної цільової національно-культурної програми
популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014–2018
рр., метою якої є відродження соціальної ролі книги та читання як процесу
культурного, духовного, професійного та інтелектуального збагачення, системи
інформування про вітчизняну видавничу продукцію, що сприятиме
підвищенню конкурентоспроможності України як європейської держави.
У нових соціокультурних умовах модернізація інформаційної діяльності
виводить бібліотеку на вищий рівень, робить її активною учасницею
соціокультурних процесів, що відбувають ся у ВНЗ.
Згідно з проведеним аналізом звітів наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІІV рівнів акредитації, на практиці усе це враховується більшістю
сільськогосподарських бібліотек – особливо Головних, при плануванні й
організації роботи, в т.ч. – з підвищення кваліфікації бібліотечних
працівників.
Серед завдань, що постали нині перед бібліотеками, які потребують
невідкладного виконання, пріоритетними залишається входження до єдиної
бібліотечної системи країни та єдиної системи інформації і документації,
інтеграція з організаційною структурою відповідного закладу, створення
раціональної системи інформаційно-бібліотечного забезпечення діяльності
ВНЗ. Пріоритетними в роботі бібліотек є також удосконалення технологічного
забезпечення, розробка засобів використання веб-технологій, упровадження
технологій
віртуалізації,
обслуговування користувачів та
засобів
лінгвістичного забезпечення, поширення використання інформаційнокомунікаційних, мультимедійних технологій для забезпечення максимального
доступу користувачів до інформаційних ресурсів, збагачення номенклатури
бібліотечних сервісів, створення засад для участі в корпоративних проектах,
формування інформаційної культури та світогляду серед студентів та ін.
Отже, на кадри наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації покладаються важливі й відповідальні завдання, відповідно до
вимог сучасної інноваційної моделі освіти, бібліотечних концепцій і програм та
вимог часу. Насамперед, від фахової підготовки, професіоналізму,
компетентності, активної громадянської позиції бібліотечних працівників
залежить місце бібліотеки в суспільстві, сфері соціального впливу
Найуспішнішими на сьогоднішній день є наукові бібліотеки аграрних
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації: Дніпропетровського ДАУ, Херсонського ДАУ,
Миколаївського НАУ, НУБіПУ(м.Київ), Львівського НАУ, Сумського НАУ,
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Таврійського ДАТУ, Луганського НАУ, Житомирського НАЕУ, ФБ Одеського
ДАУ, Харківського НТУСГ.
Зокрема, приємно привітати нагороджених у 2013 році працівників
наступних наукових бібліотек:
Вінницького НАУ – головного бібліографа Наталію Дудкевич,
бібліотекаря Вікторію Ільчук та методиста Вікторію Коваленко – з
Почесними грамотами за професіоналізм і здобутки на бібліотечній ниві від
громадської організації «Асоціація бібліотек Вінниччини», з нагоди
Всеукраїнського дня бібліотек.
Дніпропетровського ДАУ – директора бібліотеки Братчик А.Г. з
Дипломом лауреата міжвузівського фестивалю-конкурсу «Студентська
весна 2013» від Дніпропетровської міськради та Подякою від ДДАУ за велику
роботу з підготовки і проведення змагань із шахів та шашок по програмі
Спартакіади, присвяченої 90-річчю агроуніверситету, а також за значні
досягнення у пропаганді фізичної культури, спорту і здорового способу життя;
заст. дир. б-ки Прудку Л.Є. з Подякою від ректорату ДДАУ за високий
професіоналізм, бездоганне виконання своїх службових обов’язків та у зв’язку
з 75-річчям з Дня народження; зав. відділом б-ки Кушмаєву Т.Ю. з Подякою
від ректорату ДДАУ за високий професіоналізм, бездоганне виконання своїх
службових обов’язків та у зв’язку з 55-річчям з Дня народження; бібліотекаря І
категорії Розвалову Л.А. з Подякою від ректорату ДДАУ за високий
професіоналізм, бездоганне виконання своїх службових обов’язків та у зв’язку
з 60-річчям з Дня народження; бібліотекаря НБ ДДАУ Бандурку О.А. з
Подякою від ДДАУ за велику роботу з підготовки і проведення змагань із
шахів та шашок по програмі Спартакіади, присвяченої 90-річчю
агроуніверситету, а також за значні досягнення у пропаганді фізичної
культури, спорту і здорового способу життя; колектив наукової бібліотеки
ДДАУ – зі здобуттям І місця за сумою рейтингів серед аграрних бібліотек
ВНЗ
України,
підтвердженого
Вітальним
листом
від
Голови
Дніпропетровської ОДА Д.В. Колеснікова; багатьох найкращих
співробітників – з врученням Почесних грамот, Подяк та Премій від
керівних органів держави та присвяченими їм публікаціями у місцевих ЗМІ,
з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, 8-го Березня та Днів народження.
Таврійського ДАТУ – з визнанням колективу кращим серед підрозділів
університету та занесенням на університетську Дошку пошани; директора
наукової бібліотеки Білоцьку О.М. – з Грамотою Запорізької ОДА за
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий
внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для сільського
господарства області та з нагоди ювілею; 5 співробітників – з Преміями та
Подякою від ректорату університету за сумлінну працю і високий
професіоналізм.
Житомирського НАЕУ – директора бібліотеки Ігнатюк М.В. – з
отриманням чергового Сертифікату Міжнародної асоціації користувачів і
розробників електронних бібліотек та нових інформаційних технологій
(ЕБНІТ).
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Національного університету біоресурсів і природокористування
України (НУБіПУ) м. Київ – бібліографа І категорії Краснобаєву Е.А. – з
присвоєнням звання «Заслужений працівник Національного університету
біоресурсів і природокористування України»; бібліотечних фахівців
Кучерук Л.Ю., Свиридову Т.С. – з Почесними грамотами за багаторічну
працю в бібліотеці та з нагоди ювілею; керівництво університету, бібліотеки,
увесь колектив вітаємо, зокрема, з укладенням важливих і корисних для обох
сторін договорів: 1/ Про співробітництво з Державною установою
«Білоруська сільськогосподарська бібліотека ім. І.С. Лупиновича» (БелСХБ)
Національної академії наук Білорусі; 2/ Про офіційне партнерство між
Українською бібліотечною асоціацією (УБА) і НУБіП України.
Миколаївського НАУ – 2 фахівців – з Почесними грамотами від
Миколаївської обласної бібліотечної асоціації за сумлінне виконання
посадових обов’язків та впровадження інновацій в роботу бібліотеки.
Харківського НТУСГ – колектив бібліотеки – з оголошенням Подяки
від керівництва університету за якісне проведення Міжнародної науковопрактичної конференції «Бібліотека ВНЗ: складові успішної діяльності»;
директора бібліотеки Новікову Т.В. та головного бібліографа Бездольну Л.І.
– з Почесним знаком ХНТУСГ «За заслуги», за вагомий внесок у справу
підготовки висококваліфікованих кадрів для АПК, формування у них
високоморальних якостей особистості; зав. відділом ІБВ Кучеренко Л.О.– з
спеціальним Дипломом – за участь у щорічному конкурсі «Бібліотекар року
2013» у номінації «За найкращий бібліографічний покажчик».
Харківської ДЗВА – директора бібліотеки Свириденко Г.В. – з Подякою
Мінагрополітики та продовольства України за сумлінну працю та досягнуті
результати в ім’я економічного зміцнення та розквіту України; кращих
фахівців бібліотеки – з Подякою за багаторічну сумлінну працю, високий
професіоналізм та з нагоди особистого ювілею, а також – занесенням на
університетську Дошку пошани ще двох, відданих бібліотечній справі
бібліотечних фахівців.
Херсонського ДАУ – 6 співробітників бібліотеки – з Подякою
керівництва ХДАУ за вагомі досягнення у професійній діяльності, підготовку
кваліфікованих фахівців аграрного профілю та з нагоди Всеукраїнського дня
бібліотек; директора бібліотеки Анічкіну Н.В. – з Подякою від ректорату
ХДАУ з нагоди Дня працівника сільського господарства та одноголосним
затвердженням її на посаді директора бібліотеки на наступні п’ять років
Вченою радою університету; заступника директора Гончаренко Т.В. – з
Подякою Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку
сільських територій за участь у ХХV Міжнародній агропромисловій виставціярмарку «Агро-2013»; зав. сектором інформації Ткаченко В.І. – Почесною
грамотою від Херсонської ОДА та Подякою ректорату ХДАУ за активну
участь та презентацію експозиції на V Міжнародному інвестиційному форумі
«Таврійські горизонти: екологічні інвестиції, співпраця, економічний
розвиток».
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Подільського ДАТУ – бібліотекарів Дурицьку М.В., Уманець В.Ф. – з
Почесними грамотами та цінними подарунками від ректорату ПДАТУ за
активне впровадження інновацій в інформаційно-бібліографічне забезпечення
наукового та навчально-виховного процесу.
Уманського НУС – провідного бібліотекаря Гарбар О.П. – із захистом
кандидатської дисертації; директора бібліотеки Нижник С.В. – із здобуттям
другої вищої освіти за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія» та
Почесною грамотою від ректорату університету за високий професіоналізм,
досягнуті успіхи в науковій діяльності, з нагоди Дня науки, та сумлінну працю
в університетській профспілці, активну участь у громадському житті УНУС;
бібліотекаря ІІ категорії Барабаш Н.В. – з отриманням диплому за
спеціальністю
«Бібліотекар–бібліограф»;
бібліотечних
працівників
Гончаренко І.М., Маєвську Т.А. – з Почесними грамотами за високий
професіоналізм, вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих
кадрів для АПК України.
ВП НУБіПУ «Бережанський агротехнічний інститут» – 3 бібліотечних
працівників – із здобуванням фахової освіти у Вищому Теребовлянському
училищі культури за спеціальністю «Бібліотечна справа».
Керченського ДМТУ – співробітницю бібліотечного абонементу – із
закінченням Національної академії культури і мистецтв керівних кадрів у м.
Києві і отриманням диплому спеціаліста зі спеціальності «Менеджер
бібліотечної діяльності».
Згідно проведеного аналізу звітів бібліотек аграрних ВНЗ III-IV рівнів
акредитації станом на 01.01.2014р., у 23-х бібліотеках аграрних ВНЗ працював
561 співробітник (за даними статистичних показників звітів), що на 30 осіб
менше, ніж минулого року.
Робота з кадрами добре висвітлена у звітах бібліотек IV р.а.: Вінницького
НАУ (Кондратова М.В.), Дніпропетровського ДАУ (Братчик А.Г.),
Житомирського НАЕУ (Ігнатюк М.В.), Луганського НАУ (Фесечко В.М.),
Львівського НАУ (Пинда Л.А.), Миколаївського НАУ (Пустова О.Г.),
Таврійського ДАТУ (Білоцька О.М.), ФБ Харківського НАУ (Довгалюк С.О.),
Харківського НТУСГ (Новікова Т.В.), Херсонського ДАУ (Анічкіна Н.В.);
особливо варто відзначити роботу з кадрами бібліотеки Харківської ДЗВА
(Свириденко Г.В.).
За статистикою, серед 23-х підзвітних бібліотек найбільший штат
бібліотечних працівників мають бібліотеки: НУБіПУ(м.Київ) (60), ФБ
Одеського ДАУ (37), Харківського НАУ (35), Луганського НАУ (34),
Херсонського ДАУ, Харківського НТУСГ (по 31); ФБ Вінницького (29),
Житомирського НАЕУ, Таврійського ДАТУ, Львівського НАУ і ПФ НУБіПУ
«Кримський АТУ» (по 26).
Зрозуміло, що найменше співробітників у бібліотеках ІІІ р.а.: ВП
НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (5), ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (6),
Керченського ДМТУ (9).
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Поповнення кадрів відбулося лише у 4-х бібліотеках: Подільського
ДАТУ (+3), ФБ Харківського НАУ, Житомирського НАЕУ та Львівського
НУВМтаБТ (по+1).
Зменшився кадровий склад (від однієї до дев’ятьох посад) у бібліотеках:
Львівського НАУ і Харківської ДЗВА (по 1-ій); Вінницького НАУ і Сумського
НАУ (по 3), Одеського ДАУ і ФБ Херсонського ДАУ (по 4), Луганського
НАУ(-5); НУБіПУ(м.Київ) (-6), Білоцерківського НАУ(-9).
Без кількісних змін залишився кадровий склад у бібліотеках:
Дніпропетровського ДАУ, Миколаївського НАУ, ПФ НУБіПУ «Кримський
АТУ», Полтавської ДАА, Таврійського ДАТУ, Уманського НУС, Харківського
НТУСГ та у бібліотеках ІІІ р.а.: ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ, ВП НУБіПУ
«Бережанський АТІ», Керченського ДМТУ.
Щодо фахової підготовки співробітників бібліотек – 263 працівники у
23-х підзвітних бібліотеках мають фахову освіту, що на 5 осіб менше, ніж
минулого року. З них вищу фахову – 177 особи і середню спеціальну фахову
– 86 осіб.
Найкраще укомплектовані фахівцями бібліотеки аграрних ВНЗ:
– Таврійського ДАТУ – 96%
– Харківської ДЗВА – 93%
– Керченський ДМТУ – 89%
– Миколаївського НАУ – 77,8%
– Житомирського НАЕУ – 77%
– Сумського НАУ – 75 %
– Подільського ДАТУ – 75%
– Білоцерківського НАУ – 61%
– ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» – 50%
– Харківського НТУСГ – 48,4%
– Уманського НУС – 48%
– Дніпропетровського ДАУ – 45,8%
Від 18,3% до 42% бібліотекарів, що мають фахову освіту в бібліотеках:
– НУБіПУ (м. Київ) – 18,3%
– ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» – 20%
– Одеського ДАУ – 21,6%
– Луганського НАУ –32,4%
– Полтавської ДАА – 33%
– Харківського НАУ – 34,3%
– Львівського НУВМтаБТ – 37%
– Львівського НАУ – 38,5%
– ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» – 38,5%
– Вінницького НАУ – 41%
– Херсонського ДАУ – 42%
Збільшилася кількість бібліотечних працівників з фаховою освітою,
порівняно з минулим роком, у 8 бібліотеках: Вінницького НАУ,
Житомирського НАЕУ, Подільського ДАТУ (по+3); ВП НУБіПУ
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«Бережанський АТІ» і Уманського НУС (по+2); Дніпропетровського ДАУ,
Львівського НУВМтаБТ, Миколаївського НАУ (по+1).
Без змін щодо кадрового складу в звітному році залишилося чотири
бібліотеки: Луганського НАУ; Полтавської ДАА, ФБ Одеського ДАУ і
Таврійського ДАТУ.
Зменшилася кількість бібліотечних працівників з фаховою освітою, (від
одного до вісьмох) у одинадцятьох бібліотеках: Харківської ДЗВА, ФБ
Харківського НАУ, Херсонського ДАУ, ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», ВП
НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (по-1); Харківського НТУСГ, НУБіПУ (м.
Київ)(по-2); Керченського ДМТУ і Львівського НАУ (по-3); Сумського НАУ (7); Білоцерківського НАУ (-8).
Трапляються випадки, коли бібліотеки за кадровим складом у ранговому
ряду та рейтингу займають місця у першій десятці, проте деякі важливі
напрями роботи, на жаль, – незадовільні: науково-дослідна робота у
наукових бібліотеках: Луганського НАУ, Подільського ДАТУ, ПФ НУБіПУ
«Кримського АТУ», Сумського НАУ, Харківського НТУСГ; створення
власних баз даних (БД) – у бібліотеках Вінницького НАУ, Житомирського
НАЕУ, ФБ Харківського НАУ, Харківської ДЗВА; загальна кількість
уведених бібліографічних записів у БД і ЕК за 2013 рік – у бібліотеках
Полтавської ДАА, Харківської ДЗВА, ФБ Харківського НАУ; Житомирського
НАЕУ, Львівського НАУ, Керченського ДМТУ, ВП НУБіПУ «Бережанський
АТІ», ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ», проведення занять з використання
інформаційних та електронних ресурсів – у наукових бібліотеках:
Вінницького НАУ, Львівського НУВМтаБТ, Подільського ДАТУ, Сумського
НАУ, Харківської ДЗВА; науково-методична робота, проведення семінарів,
конференцій, стажувань, відвідування сільськогосподарських бібліотек з
метою надання та отримання методичної та практичної допомоги, обміну
досвідом роботи – у наукових бібліотеках: Вінницького НАУ, , Подільського
ДАТУ, Таврійського ДАТУ, Уманського НУС, Львівського НУВМтаБТ, ФБ
Одеського ДАУ, Харківської ДЗВА; виділення обмінного фонду та фонду
цінних і рідкісних видань – у наукових бібліотеках: Вінницького НАУ,
Керченського ДМТУ, Львівського НАУ, ПФ НУБіПУ «Кримського АТУ»,
Полтавської ДАА, Харківського НТУСГ та ін.
Недостатня укомплектованість висококваліфікованими кадрами негативно
впливає на ефективність і якість щоденної роботи бібліотек, успішні
результати їх багатогранної діяльності, імідж, рейтинг, що потребує особливої
уваги.
В цих бібліотеках переважають працівники з іншою, не фаховою
освітою, а саме:
– НУБіПУ (м.Київ) – 81,78%
– ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» – 80,0%
– ФБ Одеського ДАУ – 78,4%
– Луганського НАУ – 67,6%
– Полтавської ДАА – 67%
– ФБ Харківського НАУ – 65, 7%
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–
–
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Львівського НУВМтаБТ – 63%
Львівського НАУ – 61,5%
ПФ НУБіПУ «Кримського АТУ» – 61.5%
Вінницького НАУ – 59%
Херсонського ДАУ – 58%

Вочевидь, науковим бібліотекам, у штаті яких значна кількість
працівників не мають фахової освіти, варто невідкладно подбати про свій
фаховий ценз. Особливо це стосується бібліотек: НУБіПУ (м.Київ) – 18,3%,
ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» – 20%, Одеського ДАУ (21,6%), Луганського
НАУ – 32,4%, Полтавської ДАА – 33%, ФБ Харківського НАУ – 34,3% та ін.
Деяким бібліотекам з окремих напрямів діяльності все ж вдається тримати
належний рівень досягнень, проте недоліки мають місце і більшість з них
пояснюється тим, що переважна більшість працівників по мережі (на 33 особи
менше минулорічного показника) – мають іншу, не фахову освіту, до того ж –
недостатньо володіють комп’ютерною грамотністю.
На підставі науково-аналітичного аналізу кадрового складу мережі
наукових сільськогосподарських бібліотек, можна зробити висновок, що за
останні 6 років кадрова проблема загострилася і потребує невідкладних заходів
з боку держави. Правда у 2013р. відбулося деяке покращення (див. табл.)
Рік

Всього
працівників

Вища
освіта

2008
2009
2010
2011
2012
2013

623
620
624
622
591
561

281
297
294
285
268
263

фахова

Вища не фахова
освіта
342
323
330
337
323
296

Не фахова
переважає
на:
61
26
36
51
55
33 особи

При
цьому
станом
на
01.01.2014р.
у
мережі
наукових
сільськогосподарських бібліотек працювало 96 осіб зі стажем від 30 до 40
років і 35 осіб – понад 40 років.
Як зазначалося, навчати співробітників вигідніше, ніж міняти. Оновлення
знань і умінь, постійна самоосвіта є головним чинником існування в умовах
інформатизації, конкурентного глобалізованого середовища. У планах
підвищення кваліфікації (ПК) має бути розроблена відповідна
диференційована система з огляду на різні категорії бібліотечних працівників.
До того ж, процес підвищення кваліфікації працівників бібліотек має бути
спрямованим не лише на запровадження інновацій, а й на пошук нових форм
підвищення рівня фахової підготовки і кваліфікації співробітників, намагання
створювати адекватну систему стимулювання й заохочення молодих
талановитих спеціалістів.
Своєчасне підвищення кваліфікації бібліотечних працівників значною
мірою сприяє успішній роботі бібліотек. Належну увагу приділяють цій справі
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бібліотеки аграрних ВНЗ III-IV рівнів акредитації, що отримали посвідчення.
З 1 по 12 квітня 2013 року у Національній науковій сільськогосподарській
бібліотеці НААН України слухачами чергових курсів підвищення
кваліфікації були працівники наукових бібліотек: Вінницького НАУ, ВП
НУБіПУ «Ніжинський АТІ», ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», Луганського
НАУ, Національного університету біоресурсів і природокористування
України, Полтавської ДАА, Сумського НАУ, Харківського НТУСГ. Планують
одержати посвідчення у 2014 році наукові бібліотеки: Білоцерківського НАУ.
Вінницького НАУ, Житомирського НАЕУ, Львівського НУВМтаБТ, ВП
НУБіПУ (м.Київ), ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ», Луганського НАУ,
Полтавської ДАА, Сумського НАУ, Таврійського ДАТУ та ін. За результатами
аналізу звітів, у поточному році працівники вісьмох бібліотек не будуть
слухачами чергових курсів з різних причин.
Щодо своєчасного підвищення фахового рівня знань і умінь, адекватно до
вимог часу, деяким науковим сільськогосподарським бібліотекам необхідно
виправити становище, оскільки ця робота проводиться недостатньо активно. За
даними звітів бібліотек за 2013р., потреба у підвищенні кваліфікації сягнула –
за 80 осіб.
Слід зазначити, що окрім занять на курсах підвищення кваліфікації, у
практику організації ПК деяких бібліотек міцно увійшло проведення
щомісячних засідань «Школи компетентного бібліотекаря», «Школи
бібліотекаря-початківця», а також проведення «Години професійного
спілкування» тощо, зокрема, у науковій бібліотеці Дніпропетровського ДАУ,
Львівського НАУ, Херсонського ДАУ та ін. Так, для молодих фахівців на
місцях проводяться: семінари на допомогу засвоєнню основ тієї чи іншої
бібліотечної спеціалізації; стажування у відділах; презентації бібліотек;
конкурси «Кращий за професією»; майстер-класи провідних фахівців з метою
визначення ефективності перевірених практикою методів та прийомів
діяльності на конкретній ділянці роботи. Система підвищення кваліфікації на
місцях передбачає й проведення «круглих столів», конференцій, групових та
індивідуальних консультацій, занять у рамках «шкіл бібліотечної
майстерності», комп‘ютерної грамотності тощо. Молодим спеціалістам також
призначають наставників, з урахуванням освіти працівника (спеціальна вища
чи непрофільна).
Варто відзначити та привітати з одержанням Сертифікату від
Української бібліотечної асоціації (УБА) дев’ятьох співробітників НБ
Дніпропетровського ДАУ (на чолі з дир. б-ки А.Г. Братчик), що підвищували
свій кваліфікаційний рівень, беручи активну участь у науково-практичному
семінарі «Напрями співпраці університету з науково-метричними
інформаційними системами – моніторинг, аналіз досліджень та
індексування публікацій ВНЗ» (25 жовтня 2013р., м. Дніпропетровськ).
Приємно відзначити, наприклад, поданий План підвищення
кваліфікації співробітників НБ Харківського НТУСГ на 2014р., головними
напрямами якого є консультативна допомога, аналітична діяльність,
підвищення професійного рівня бібліотекарів, дослідницька та інформаційна
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робота та ін. З метою підвищення професійних якостей співробітників
бібліотеки, виявлення їх творчого потенціалу, формування сучасного іміджу
бібліотеки Методичною Радою НБ ХНТУСГ (директор Т.В. Новікова),
затверджено низку пріоритетних завдань, серед яких: організація та проведення
конференції «Ефективна бібліотека: функції та моделі розвитку», засідання
Клубу ділового спілкування: «Роль бібліотеки як головного підрозділу
сучасного вишу», семінару-практикуму «Інформаційно-комунікаційні
форми НБ ХНТУСГ», інноваційних конкурсів, а також форми системного
підвищення кваліфікації, в т.ч. планової атестації співробітників НБ, науковометодичної, науково-інформаційної, координаційної діяльності, методи
вивчення кращого досвіду бібліотек України, що є своєчасною відповіддю на
виклики часу, свідченням уважного ставлення до фахового рівня персоналу
бібліотеки.
Варто враховувати, що своєрідним джерелом підвищення кваліфікації для
нових працівників, особливо тих, які не мають фахової освіти, насправді, може
прислужитись великий практичний досвід ветеранів бібліотечної праці. Крім
того, ефективною в цій справі є безпосередня їхня участь у впровадженні
широкого спектру культурно-просвітницьких акцій, інноваційних заходів,
таких як організація конкурсів, галерей, мистецьких віталень, клубів, фото
світлин, книжкових світлиць, культурно-освітніх виставок, в т.ч.
віртуальних книжкових виставок (нової форми популяризації документів)
тощо.
Найбільше працівників зі стажем бібліотечної роботи понад 10 років у
бібліотеках:
– Сумського НАУ – 100%
– Харківського НТУСГ – 90,3%
– Подільського ДАТУ – 85%
– НУБіПУ (м. Київ) – 83,3%
– Таврійського ДАТУ – 80,8%
– Львівського НУВМ та БТ – 79%
– Керченського ДМТУ – 77,8%
– Херсонського ДАУ – 74,2%
– Львівського НАУ – 73%
– Житомирського НАЕУ – 73%
– Миколаївського НАУ – 72%
– ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» – 69%
– Луганського НАУ – 67,6%
– Полтавської ДАА – 66,7%
– Дніпропетровського ДАУ – 66,7%
Значно менше бібліотечних працівників зі стажем понад 10 років у
бібліотеках:
– ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» – 20%
– ФБ Одеського ДАУ – 32%
– ФБ Харківського НАУ – 48,6%
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– ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» – 60%
– Уманський НУС – 61%
– Вінницького НАУ – 62% та ін.
– Слід зазначити, що вагомим стимулом підвищення ефективності роботи
бібліотечних працівників, їх фахової підготовки, активізації професійної
діяльності, безперервної освіти і самовдосконалення є систематичне
проведення атестації на місцях згідно з наказом Міністерства культури і
туризму України від 16.07.2007 року № 44 (зі змінами) «Про затвердження
Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ,
організацій та закладів галузі культури», а також наказами ректорів
аграрних ВНЗ «Про атестацію бібліотечних працівників». Приємно
відзначити, що, наприклад, у науковій бібліотеці НУБіП України (м.Київ) за
результатами атестації у кількості 47 осіб (2013р.) – 20 працівникам
бібліотеки підвищено посадові оклади за рахунок підвищення тарифних
розрядів.
Щодо недоліків у звітах: деяким працівникам бібліотек бракує уважного
ставлення, сумління, виявлення власних помилок, оскільки: Статформа або
текстовий звіт не завірені печаткою (б-к Білоцерківського НАУ, ПФ НУБіПУ
«Кримський АТУ», Полтавської ДАА, Харківського НТУСГ); у Статформі
відсутні плани 2013-2014рр. (б-ка ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», ФБ
Харківського НАУ); немає жодного працівника з фаховою освітою (б-ка ВП
НУБіПУ «Бережанський АТІ»); лише в деяких бібліотеках професійна
самоосвіта проводиться за програмами і завершується звітом співробітника
про виконану роботу; на превеликий жаль, текстові звіти надто короткі, не
розкривають кількісних показників Статформи, бажають більшого і
змістовнішого наповнення, тобто відповідати існуючим вимогам (б-ки
Білоцерківського НАУ, Полтавської ДАА, Уманського НУС; розділ «Робота з
кадрами» зовсім відсутній (б-ки Білоцерківського НАУ, ФБ Одеського ДАУ);
відсутні дані про потреби в підвищенні кваліфікації (б-ки Білоцерківського
НАУ, Подільського ДАТУ, Полтавської ДАА та ін.).
Ще раз настійно радимо звернути увагу на Розділ «Планування та
звітність у наукових бібліотеках аграрних ВНЗ та НДУ: методичні
рекомендації» // Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської
бібліотеки НААН. – К., 2010. – Вип. І.– С. 177–181.
На жаль, у більшості бібліотек відсутні дані (на титульній сторінці) про
останній період підвищення кваліфікації на курсах ННСГБ НААН. У
звітах ряду бібліотек цифрові дані Статформи не завжди співпадають з
даними у текстовій частині звіту; мають місце граматичні помилки у багатьох
текстових звітах; у кількох бібліотеках подано напіврозділ з своєрідною
назвою «Адміністративно-господарська робота. Кадри», який представлений,
на жаль, кількома рядками, а також слабо висвітлено розділ «Робота з
кадрами»: складається враження про кадрову бездіяльність, безвідповідальну
звітність про роботу з кадрами, байдужість керівників до персоналу бібліотек...
Актуальним залишається розроблення перспективних планів з
обслуговування, створення інформаційного простору в нормативній мережі
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сільськогосподарських бібліотек; планів із підвищення комп’ютерної
грамотності, для чого необхідно вжити відповідні дієві заходи щодо
укомплектування штатів бібліотек спеціалістами з вищою фаховою освітою
та навичками комп’ютерної грамотності.
Основним змістом заходів в сучасних умовах інформатизації,
спрямованих на оптимізацію адаптації бібліотечних працівників до сучасних
реалій, повинно стати: надання допомоги співробітникам в оволодінні
знаннями, уміннями й навичками, відповідними до специфіки роботи сучасної
наукової бібліотеки; сприяння становленню, розвитку і саморозвитку в
професійній діяльності; створення умов і мотивації росту професіоналізму;
поєднання професійної й морально-психологічної підготовки та усвідомлення
соціальної значимості роботи в бібліотеці. У сукупності ці заходи посприяють
підвищенню ефективності роботи бібліотек.
Приємно констатувати, що бібліотечні працівники шістьох Головних
бібліотек мережі навчаються в аспірантурі.
За результатами рейтингу наукових бібліотек ІІІ р.а. за ознакою
«Кадровий склад» у 2013 році (Табл. 1)
– на І місці – наукова бібліотека Керченського ДМТУ;.
– на ІІ місці – наукова бібліотека ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ»;
– на ІІІ місці – наукова бібліотека ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ».
За результатами рейтингу наукових бібліотек ІV р.а. (2013р.) за ознакою
“Кадровий склад» лідирує наукова бібліотека Таврійського ДАТУ (Табл. 1)
ІІ місце – належить науковій бібліотеці Харківського НТУСГ;
ІІІ місце – науковій бібліотеці Житомирського ДАЕУ.
Останні місця займають бібліотеки: Львівського НУВМтаБТ, ФБ
Одеського ДАУ, Полтавської ДАА.

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Інформаційно-бібліотечне обслуговування (ІБО) покликане забезпечити
повне і оперативне задоволення запитів користувачів на основі впровадження
нових технологій в бібліотечно-інформаційному процесі, формування та
використання інформаційних ресурсів, удосконалення обслуговування
користувачів, формування інформаційної культури.
Якість бібліотечно-інформаційного обслуговування оцінюється якісними
показниками. Основними факторами, що впливають на роботу бібліотеки є
рівень професійної підготовки бібліотечних працівників і оновлення фондів.
Критеріями якості обслуговування в наукових бібліотеках аграрних ВНЗ
виступають: оперативність пошуку документу; повнота і точність виконання
читацьких замовлень; рівень кваліфікації бібліотекаря; забезпечення
комфортних умов для користувачів.
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У наукових бібліотеках аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р.а. для забезпечення
безперебійної роботи відділів обслуговування та вивчення їх діяльності,
належним чином повинна бути організована робота насамперед відділу
комплектування фонду, наукової обробки документів, створення довідковобібліографічного апарату (ДБА), використання електронних інформаційних
ресурсів з автоматизації процесів обліку і комплектування нових надходжень,
книгозабезпеченості навчального процесу, обліку періодичних видань,
ретроспекції бібліотечного фонду, запровадження автоматизованої
книговидачі тощо. Нагадуємо, що у рамках корпоративної мережі
вітчизняних сільськогосподарських бібліотек користувачі повинні мати доступ
до правових, можливо запозичених чи придбаних систем «ГАРАНТ» і
«Консультант Плюс».
Варто зазначити, що сучасний стан розвитку мережевих систем і
технологій зумовлює необхідність розбудови електронних бібліотек як
розподілених систем, а також застосування технологій розподіленого пошуку.
Тому електронну бібліотеку слід створювати як систему з розподіленими
інформаційними ресурсами та формувати системи взаємопов’язаних
електронних бібліотек корпоративного, галузевого та національного рівнів.
До цього треба прагнути, насамперед, Головним бібліотекам мережі ТО.
У звітному 2013 році система обслуговування незмінно була спрямована
на забезпечення ефективності навчального процесу, наукових досліджень
професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів, сфери виробництва
в аграрному секторі країни, оперативного, повного і якісного задоволення їх
інформаційних потреб, широкого впровадження диференційованого підходу
до обслуговування різних категорій читачів, підвищення якості й культури
обслуговування із застосуванням новітніх інформаційних технологій.
Відомо, що інформаційна діяльність багато в чому визначає успіх
професійної
діяльності.
Отже,
Головні
бібліотеки
разом
із
сільськогосподарськими бібліотеками-учасницями ТО, перебувають у пошуку
нових підходів до процесу інформаційно-бібліотечного обслуговування,
вдосконалюють свою діяльність, підвищують кваліфікацію, розширюючи при
цьому спектр інноваційних бібліотечно-інформаційних послуг, форм та
методів роботи з метою забезпечення повноти, доступності й оперативності
інформації. Саме поєднання традиційних та електронних ресурсів визначає
якісні показники розвитку бібліотеки, а задоволення інформаційних потреб
користувачів у сучасній бібліотеці ВНЗ є індикатором її роботи. Важливим
напрямом сучасної діяльності бібліотеки залишається забезпечення вільного
доступу до інформації.
Згідно статистичного аналізу цифрових показників інформаційнобібліотечної діяльності вітчизняних наукових сільськогосподарських бібліотек
аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (всього 23 бібліотеки), що
характеризують обсяг обслуговування різних категорій користувачів, станом
на 01.01 2014р., кількісний показник обслужених користувачів становив –
426975 проти 435448 минулорічного показника (при загальній кількості 165951
зареєстрований користувач). Кількість відвідувань у бібліотеках складає –
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5,1 млн. проти 5,06 млн.; кількість виданих документів – понад 12,76 млн.
проти 12,56 млн., що в основному можна пояснити значним скороченням
контингенту користувачів по мережі, в основному, за рахунок абітурієнтів
(всього на 3627 користувачів <, в т.ч. – на 3607 студентів менше, ніж у 2012р.)
та широким використанням інформаційних послуг Інтернет.
Аналізуючи рангові ряди показників за ознакою «Інформаційнобібліотечне обслуговування» з огляду на кількість зареєстрованих
користувачів у 2013 році, виходить, що найчисельнішими щодо контингенту
користувачів є бібліотеки аграрних ВНЗ: НУБіПУ(м.Київ) (14197), Львівського
НАУ (11216), Миколаївського НАУ (10634), Житомирського НАЕУ (9588), ФБ
Харківського НАУ (9500), Сумського НАУ, (8817), Білоцерківського НАУ
(8727), Полтавської ДАА (8492), Вінницького НАУ (8030), ФБ Одеського ДАУ
(7994), Дніпропетровського ДАУ (7834), Луганського НАУ (7216).
У звітному 2013 р. в 6-х наукових бібліотеках збільшився контингент
користувачів. Найпривабливішими для читачів виявилися бібліотеки, які,
порівняно з іншими бібліотеками аграрних ВНЗ, значно поповнили свій
контингент. Це бібліотеки: Львівського НАУ (+700), ВП НУБіПУ
«Бережанський АТІ» (+289), Харківського НТУСГ (+279), Дніпропетровського
ДАУ (+181), Львівського НУВМтаБТ (+110), ФБ Харківського НАУ (+100).
У цих бібліотеках позитивна динаміка відбулася насамперед завдяки
збільшенню набору студентів на І курс навчання у ВНЗ, а також якісному
інформаційно-бібліотечному обслуговуванню.
Майже незмінним залишилось число користувачів у бібліотеках
Подільського ДАТУ (+4), Вінницького НАУ (+3), Сумського НАУ (-2).
Зменшився контингент користувачів і, які не досягли показників плану, у 13
бібліотеках: Луганського НАУ (-1365), Харківської ДЗВА (-991),
Дніпропетровського ДАУ (-675), Полтавської ДАА (-516), Херсонського ДАУ
(-515), ФБ
Одеського ДАУ (-398), Таврійського ДАТУ (-333),
Білоцерківського НАУ (-305), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (-305), ВП
НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (-145), Уманського НУС (-116), Житомирського
НАЕУ (-75), Керченського ДМТУ (-52).
Цей недолік потребує пильної уваги, вивчення і належних висновків.
Щодо кількості обслужених користувачів усіма підрозділами бібліотек, варто
відзначити найвищі показники бібліотек: НУБіПУ(м.Київ) – незмінно
(42657), Львівського
НАУ (34540), Луганського НАУ (26856),
Дніпропетровського ДАУ (24090), Житомирського НАЕУ (23897),
Херсонського ДАУ (22518), Сумського НАУ (22477), ПФ НУБіПУ
«Кримський АТУ» (22445), Таврійського ДАТУ (20450), Миколаївського НАУ
(20172), Уманського НУС (20117), ФБ Харківського НАУ (20100), Полтавської
ДАА (17984), Вінницького НАУ (17525) та ін.
Найефективніше попрацювали, перевиконавши план 2013р. і
збільшивши число обслужених користувачів, бібліотечні працівники:
НУБіПУ(м. Київ) (+1267), Миколаївського НАУ (+1022), Керченського ДМТУ
(+926), Житомирського НАЕУ (+897), Вінницького НАУ (+525), Таврійського
ДАТУ (+ 450), Харківського НТУСГ (+393), Луганського НАУ (+256), ВП
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НУБіПУ «Бережанський АТІ» (+143), ФБ Харківського НАУ (+100),
Сумського НАУ (+77), ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (+64), ПФ НУБіПУ
«Кримський АТУ» (+45) та ін.
На жаль, недовиконали план 2013р. з обслуговування користувачів
бібліотеки ФБ Одеського ДАУ (-3442), Білоцерківського НАУ (-2630),
Подільського ДАТУ (-2441), Харківської ДЗВА (-1194), Полтавської ДАА (819), Львівського НУВМтаБТ (-765), Львівського НАУ (-460).
Важливим показником в роботі бібліотек є відвідування користувачами
різних структурних підрозділів, відділів, читацьких абонементів, читальних
зал тощо, кількість яких у 2013 р. сягнула 5109393 проти 5069911,
минулорічного показника, тобто на 39482 >.
Найкращих показників з відвідування користувачами бібліотек досягли у
звітному 2013 році бібліотеки Львівського НАУ (701176), НУБіПУ(м. Київ)
(505682), Дніпропетровського ДАУ (303020), Луганського НАУ (280798), ФБ
Харківського НАУ (280000), ФБ Одеського ДАУ (267055), ПФ НУБіПУ
«Кримський АТУ», (263082), Уманського НУС (248637), Харківського НТУСГ
(230981), Житомирського НАЕУ (215916), ), Сумського НАУ (212042),
Миколаївського НАУ (201143), Подільського ДАТУ (194391), Херсонського
ДАУ (190604), Полтавської ДАА (182747) та ін.
Перевиконали план відвідування бібліотеки: Керченського ДМТУ
(+35541), ), ФБ Харківського НАУ (+15000), ), Луганського НАУ (+5598),
Львівського НУВМтаБТ (+4800), Білоцерківського НАУ (+3829), НУБіПУ(м.
Київ) (+3032), Таврійського ДАТУ (+2700), Харківського НТУСГ (+981),
Уманського НУС (+637), ), Херсонського ДАУ (+304), Дніпропетровського
ДАУ (+ 170), Миколаївського НАУ (+143), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ»
(+82), Сумського НАУ (+42).
Це перевиконання позитивно позначилося на загальному показнику
відвідувань за 2013р., який збільшився на 39482 од. порівняно з минулим
роком.
З різних причин, на жаль, недовиконали план відвідувань 2013р.
бібліотеки Вінницького НАУ (-26065), ФБ Одеського ДАУ (-12945),
Полтавської ДАА (-12359), Подільського ДАТУ (-4599), Харківської ДЗВА (3436), ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (-2504), Житомирського НАЕУ (-2084),
Львівського НАУ (-2084).
Важливим показником, що характеризує якість, успішність роботи
бібліотеки, є книговидача, тобто кількість виданих документів користувачам за
рік: всього видано – 12760557, що на 19777 видач більше минулорічного
показника.
Найбільших успіхів з книговидачі у звітному 2013 році досягли
бібліотеки: НУБіПУ(м.Київ) (1006165), Херсонського ДАУ (871800), ПФ
НУБіПУ «Кримський АТУ» (843902), Львівського НАУ (790125),
Білоцерківського НАУ (700854), Сумського НАУ (671140), Луганського НАУ
(636107), Дніпропетровського ДАУ (634307), ФБ Одеського ДАУ (626894),
Таврійського ДАТУ (605100), ФБ Харківського НАУ (599500), Миколаївського
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НАУ (583227),Житомирського НАЕУ (580126), Уманського НУС (575170),
Харківської ДЗВА (536790).
Помітно зросли показники з книговидачі (понад план) у 2013р. в
бібліотеках: Керченського ДМТУ (+187025), Львівського НУВМтаБТ
(+33481), Харківського НТУСГ (+8806), НУБіПУ(м.Київ) (+3765), ВП НУБіПУ
«Бережанський АТІ» (+3670), Миколаївського НАУ (+1227), Сумського НАУ
(+1140), Луганського НАУ (+1107), Таврійського ДАТУ (+100),
Дніпропетровського ДАУ (634307.
Не досягли плану з книговидачі бібліотеки: Вінницького НАУ (-132383),
Білоцерківського НАУ (-88146), Львівського НАУ (-86525), Подільського
ДАТУ (-40639), Уманського НУС (-24830), Харківської ДЗВА (15375),
Житомирського НАЕУ (-9874), Полтавської ДАА (-8047), ВП НУБіПУ
«Ніжинський АТІ» (-7538), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (-6098), ФБ
Одеського ДАУ (-3106), ФБ Харківського НАУ (-500), Херсонського ДАУ (200) та ін., пояснюючи це широким використанням можливостей Internet та
скороченням набору студентів на І-ші курси аграрних ВНЗ.
У наукових бібліотеках аграрних ВНЗ пріоритетною функцією
залишається інформаційно-бібліотечне обслуговування, набуває актуальності
розвиток технології задоволення інформаційних потреб віддалених
користувачів-студентів. Для забезпечення доступу до віддалених джерел
інформації зберігає свою роль система МБА, яка з розвитком автоматизації
бібліотечних процесів, стала більш популярною і зручною для користувачів
завдяки застосуванню, поруч із традиційним підходом в обслуговуванні
читачів – електронних засобів і технологій, нових технічних і комунікативних
можливостей, які суттєво змінюють характер виконання виробничих функцій.
За результатом аналізу звітів, у звітному 2013 році кількість абонентів
МБА по мережі бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації налічує 246
осіб. Цей показник має діапазон від одного (б-ки Уманського НУС і
Харківського НТУСГ) до 43-х (б-ка Львівського НАУ). Простежується
тенденція до зростання цього показника. На жаль, відсутній МБА у
бібліотеках: Полтавської ДАА, ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», ФБ
Одеського ДАУ.
У бібліотеках досить ефективним є використання електронного каталогу
(ЕК), що є одним з головних інформаційних ресурсів бібліотеки і складовою
частиною віртуального обслуговування, оскільки дозволяє користувачам
комфортно і оперативно отримувати максимально повну інформацію про
документи традиційного (паперового) фонду і матеріалів в електронному
вигляді.
Фахівцями доведено, що отримання замовлень через ЕК дозволяє
виділити ряд переваг: 1) прямий доступ абонентів до ЕК і БД бібліотек; 2)
отримання замовлень на стандартних бланках; 3) «читабельний вигляд»
оформленого замовлення; 4) наявність шифрів на замовленнях, що надійшли
(якщо видання відображені в ЕК); 5) прискорення доставки замовлення за
рахунок виключення часу на поштове переправлення самого замовлення.
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Важливими показниками у звітності бібліотек є подані обрахунки
основних
відносних
середньостатистичних
величин:
читаності,
книгозабезпеченості, обертаності, завантаженості одного бібліотечного
працівника, що характеризує якість обслуговування і дає змогу проаналізувати
та об’єктивніше оцінити цей важливий напрям роботи бібліотек.
Показник середньої читаності по мережі бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації становить 76,7 (проти 70,4 за минулий 2012р.) і коливається,
згідно аналізу рангового ряду, від найвищих – у бібліотеках Керченського
ДМТУ (146), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (139,6), Херсонського ДАУ
(126), Харківської ДЗВА (106), Таврійського ДАТУ (95), Луганського НАУ
(88), Дніпропетровського ДАУ (80,9), ФБ Одеського ДАУ (78,4), Львівського
НУВМтаБТ (76,5) Львівського НАУ (76,4), Сумського НАУ (76), Уманського
НУС (75), Подільського ДАТУ (73,4), НУБіПУ (м. Київ) (70,8), Харківського
НТУСГ (68), і – до найнижчих – у бібліотеках ВП НУБіПУ «Бережанський
АТІ» (29), ФБ Харківського НАУ (40), ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (46,2),
Полтавської ДАА (47,9) та ін.
Стан книгозабезпеченості (при середньорічному показнику – 57,7 (проти
54 за минулий рік) найкращий у бібліотеках Подільського ДАТУ (116,8), ПФ
НУБіПУ «Кримський АТУ» (98,7), ФБ Одеського ДАУ (92,8), Львівського
НУВМтаБТ (80,5), Харківського НТУСГ (76), НУБіПУ(м.Київ) (72,0),
Білоцерківського НАУ (69,1), Херсонського ДАУ (8,0). ФБ Харківського НАУ
(64,0), Таврійського ДАТУ (59.0) і значно нижчий показник – у бібліотеках
Вінницького НАУ (29,0), ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (32,0),
Миколаївського НАУ (32,4), Уманського НУС (34,8), Сумського НАУ (35).
Щодо обертаності фонду, середньорічний показник 1,5 – (проти 1,35 за
минулий рік), за даними відносних величин, коливався від найвищого – у
бібліотеці Керченського ДМТУ (3,0), до нижчих: Уманського НУС (2,6),
Сумського НАУ (2,3), Вінницького НАУ і Харківської ДЗВА (по 2,0),
Херсонського ДАУ (1,9), Миколаївського НАУ і Таврійського ДАТУ (по 1,7),
Дніпропетровського ДАУ (1,6), Львівського НАУ і Луганського НАУ (по 1,5),
ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (1,4), Львівського НУВМтаБТ (1,3),
Білоцерківського НАУ, Житомирського НАЕУ і ВПУНУБіПУ «Ніжинський
АТІ» (по 1,2), НУБіПУ (м.Київ) і Полтавської ДАА (1,01), ВП НУБіПУ
«Бережанський АТІ» і Харківського НТУСГ (по 0,9); ФБ Одеського ДАУ (0,8),
ФБ Харківського НАУ (по 0,7), Подільського ДАТУ (0,6). Різниця очевидна.
Увага! За визначенням вченого фондознавця Ю.М. Столярова,
нормальний середньостатистичний показник обертаності – 1,4–3. Порівнюючи
з даними звітів, можна дійти висновку, що фонди багатьох наукових бібліотек
аграрних ВНЗ: Львівського НУВМтаБТ (1,3), Білоцерківського НАУ,
Житомирського НАЕУ і ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (по 1,2), НУБіПУ
(м.Київ) і Полтавської ДАА (1,01), ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» і
Харківського НТУСГ (по 0,9); ФБ Одеського ДАУ (0,8), ФБ Харківського НАУ
(по 0,7), Подільського ДАТУ (0,6) – використовуються не повною мірою, що,
на жаль, може призвести до подальшого зменшення інтенсивності
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використання документних ресурсів та збільшення кількості незадоволених
запитів користувачів.
Ранговий ряд за ознакою «Навантаження на одного бібліотечного
працівника» свідчить, що найбільша навантаженість (при середньорічному
показнику 27658 проти 25516, у минулому році) у бібліотеках: Керченського
ДМТУ (52860 на 28677 > минулорічного показника), Дніпропетровського ДАУ
(52858 на 4 >), Білоцерківського НАУ (41226 на 248 < ), Вінницького НАУ
(38968 на 17283 >), Миколаївського НАУ (38889 на 2460 >), Харківської ДЗВА
(38342 на 1537 >), , ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (35911 на 472 >),
Сумського НАУ (33557, на 4999), Херсонського ДАУ (28351 на 3434 >),
Львівського НАУ (27654 на 34 >), Таврійського ДАТУ (27505 на 5 >), ФБ
Одеського ДАУ (25075 на 9592 >) Уманського НУС (25007 на 2163 <),
Житомирського НАЕУ (24172 на 416 >) та ін., і навпаки, найменший
результат – у бібліотеках Подільського ДАТУ (11917 на 4105 <), ВП НУБіПУ
«Бережанський АТІ» (11917 на 1629 >), Харківського НТУСГ (13659 на 1977
>), НУБіПУ(м. Київ) (16769 на 1311 >), Полтавської ДАА (16959 на 335 <), та
ін., проте – у межах норми.
Згідно аналітичного аналізу поданих звітів можна зробити висновок, що в
цілому бібліотеки аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р.а. працювали стабільно, хоча,
порівняно з минулим роком, спостерігаються деякі коливання в обидві
сторони, а саме: понад план у звітному році:
– збільшилася кількість зареєстрованих користувачів – у 12-х із 23-х
підзвітних бібліотек, що становить 30,4%; залишилася майже на рівні
минулого року кількість зареєстрованих користувачів – у 4-х наукових
бібліотеках, що становить 17,4%;
– зросла кількість обслужених користувачів – у 9-х із 23-х бібліотек,
що становить 52,2%; залишилася майже на рівні минулого року кількість
обслужених користувачів – у 5-х бібліотеках із 23-х – 21,7%;
– зросла кількість відвідувань у 15-х бібліотеках, що становить
65,2%; залишилася майже на рівні минулого року кількість відвідувань – у 4-х
бібліотеках, що становить 17,4%;
– зросла кількість виданих документів у 11-х бібліотеках, що
становить 47,82%; залишилася майже на рівні минулого року кількість
відвідувань – у 4-х бібліотеках, що становить 17,4%;
На жаль, не досягли бажаного результату з:
– кількості зареєстрованих користувачів усіма підрозділами – 13
бібліотек проти 17, у минулому році, що становить 56,5%;
– кількості обслужених користувачів – 11 бібліотек проти 9, у минулому
році, що становить 47,8%;
– кількості відвідувань – 7 бібліотек проти 12, у минулому році, що
становить 30,43%;
– кількості виданих документів – 9 бібліотек, проти 8, у минулому році,
що становить 39,13%;
На жаль, частина бібліотек неуважно поставились до підготовки звітів,
допустивши суттєві помилки у висвітленні кількісних показників, які
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характеризують їх діяльність з інформаційно-бібліотечного обслуговування
користувачів, що перешкоджає застосуванню статистичного методу
порівняльного аналізу та негативно впливає на сам процес аналізу, рейтинг.
Так, зокрема, у Статформі відсутнє планування на 2013-2014 рр.
середньостатистичних показників у звітах бібліотек ВП НУБіПУ
«Бережанський АТІ», Львівського НУВМтаБТ, ФБ Харківського НАУ, і
Харківського НТУСГ. На жаль, у деяких працівників бібліотек бракує уваги і
зосередженості при підрахунках показників навантаженості на одного
бібліотекаря. Недоліком є також відсутність позитивної динаміки у
плануванні середньостатистичних показників: читаності, обертаності,
книгозабезпеченості – у бібліотеках: НУБіПУ (м. Київ), ВП НУБіПУ
«Бережанський АТІ», Львівського НУВМтаБТ, Полтавської ДАА, ФБ
Харківського НАУ, і Харківського НТУСГ та ін.
Головним критерієм задоволення інформаційних потреб – має бути
оцінка ефективності роботи бібліотек, і відбуватися шляхом надання цілого
комплексу бібліотечних послуг (виставки нових надходжень, тематичні
виставки-перегляди за профілем кафедри, доступ до БД через Інтернет,
доставка книг по МБА, представлення електронних копій статей,
консультування читачів з пошуку в БД і каталогах, надання інформації по
електронній пошті, виконання віртуальних довідок тощо), в т.ч. платних, які
останнім часом активно використовуються у практиці роботи бібліотек (див.
Закон України №1388-VІ «Про внесення змін до Закону України «Про
бібліотеки і бібліотечну справу» від 21 травня 2009 року; Постанова
Кабінету Міністрів № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг,
які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та
комунальній формі власності» від 12.12.2011, а також: Розколупа Н. Платні
послуги в бібліотеках // Бібліотечна планета. – 2012.– № 1 (55). – С. 25–27;
Амеліна Є., Пілярчук В. Інноваційні послуги сучасних українських
бібліотек // Там само. – С. 14–19; Добко Т.В. Платні довідковобібліографічні послуги бібліотек: історія і сучасність // Бібліотечний
вісник. – 2013. – № 1 (213) – С. 19–28. При цьому необхідно чітко пам’ятати
про існуючі обов’язкові безоплатні бібліотечні послуги (див. Бюлетень
ДНСГБ УААН. – К.,2009. – С.15 ).
Варто зазначити, що значно розширило можливості інформаційнобібліотечного обслуговування, використання веб-сайтів у роботі бібліотек.
Сайт дозволяє відстежувати різноманітні статистичні дані для виведення
висновків про якість наданих послуг та інформації, удосконалення процесу
розвитку інформаційних ресурсів і стратегію бібліотеки, покладаючись на
об’єктивну інформацію. Професійно організований сайт може бути
додатковою площиною для реалізації завдань по обслуговуванню читачів на
якісно новій технологічній основі та залучення читачів.
Наприклад, у науковій бібліотеці Дніпропетровського ДАУ впродовж
звітного року спостерігалося збільшення звернень до веб-сайту (99815 у 2012
році, 99684 у 2011 році – на 131 звернення більше).
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Однак актуальною залишається проблема доступу інформації для
віддалених користувачів-студентів, які навчаються заочно і дистанційно.
Використання веб-сайтів та електронних ресурсів у наукових бібліотеках
значно розширює можливість підтримки дистанційного навчання,
інформаційного обслуговування студентів-заочників, слухачів інституту
післядипломної освіти та ін.
Нові економічні умови вимагають від бібліотек перегляду старих підходів
та активізацію інноваційних технологій. Особливої уваги заслуговує
використання бібліотечного маркетингу в діяльності бібліотек, яка спрямована
на заохочення потенційних читачів до користування бібліотекою, створення їх
попиту, зацікавленості та досягнення цілей бібліотеки через максимальне
задоволення інформаційних потреб користувачів. Переймаючись проблемами
збереження і поповнення основного контингенту своїх читачів (студентів,
аспірантів, науковців, вчених-аграріїв, професорсько-викладацького складу,
співробітників ВНЗ, працівників та спеціалістів АПК, зайнятих у аграрному
секторі країни та ін.), максимального задоволення їх інформаційних потреб, а
також – формування іміджу бібліотеки в очах громадськості та її місця в
соціокультурному середовищі, в сучасних наукових бібліотеках аграрних ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації елементами маркетингу, мають бути пронизані всі
основні заходи інформаційно-бібліотечного обслуговування, як і
інформаційно-бібліографічної та культурно-просвітницької діяльності.
Підвищити власний імідж і гарантувати своїм, як наявним, так і
потенційним читачам, професіоналізм, якість послуг, що пропонуються, а
також постійно інформувати про всі зміни і нововведення в обслуговуванні,
покликаний такий елемент маркетингу як реклама, яка сприяє створенню
більш привабливого «образу» установи та її співробітників – бібліотекарів.
Мета її полягає у підвищенні популярності бібліотеки, попиту на її
ресурси й бібліотечно-інформаційні послуги. Завдяки рекламі відбувається:
багатоаспектне інформування, насамперед, студентів-аграріїв (найбільшої
частини контингенту ВНЗ), професорсько-викладацького складу, науковців,
аспірантів, спеціалістів сільського господарства, АПВ та інших категорій
користувачів про результати діяльності бібліотеки та наявні форми
обслуговування; формування попиту на її продукцію; популяризація нових
бібліотечно-інформаційних послуг, в т.ч. платних, тощо.
Отже, бібліотечні працівники повинні спрямовувати свої зусилля на те,
щоб реклама приваблювала увагу до бібліотечно-інформаційних послуг, її
інтелектуальної продукції, а саме – репертуару бібліографічних продуктів
усіх жанрів, зокрема, – це науково-допоміжні бібліографічні та
біобібліографічні (персональні), тематичні, галузеві, сигнальні, поточні,
ретроспективні покажчики; рекомендаційні тематичні бібліографічні посібники
та списки; а також – до сценаріїв масових культурно-просвітницьких заходів,
інструктивно-методичних,
концептуальних
програмно-інноваційних
матеріалів; зведених та інформаційних бюлетенів; путівників, буклетів,
листівок, пам’яток та інших рекламних видань; викликала зацікавленість,
заохочувала, стимулювала і переконувала користувачів скористатися
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рекламною послугою. Тільки така реклама може забезпечити довіру
наявних і потенційних користувачів до бібліотеки, служитиме засобом
управління рішеннями споживачів.
Реклама покликана допомогти бібліотеці посісти гідне місце на ринку
інформаційних послуг завдяки постійному інформуванню потенційних читачів
про наявність літератури у її фондах, форми і методи обслуговування. До того
ж реклама повинна спонукати читачів до відвідування бібліотеки і підвищення
їхнього культурно-освітнього рівня, роз’яснювати можливості користування
довідково-інформаційним апаратом тощо. Разом з тим, бібліотека має
заохочувати і стимулювати користувачів до співпраці щодо вдосконалення
послуг і розповсюдження позитивної інформації про неї вже безпосередньо
самими користувачами.
Пам’ятаймо,
що
запровадження
різноманітних
інноваційних
інформаційних ресурсів у практику бібліотек аграрних ВНЗ сприятиме
вирішенню завдань процесу інформатизації інформаційно-бібліотечного
обслуговування користувачів, забезпечить інтеграцію ресурсів бібліотек у
єдиний інформаційний простір, а також створюватиме позитивний імідж
бібліотеки.
Щодо недоліків, варто звернути увагу на відсутність у Статформах
деяких бібліотек кількісних показників планів 2013–2014р. (ФБ
Харківського НАУ, Харківського НУВМтаБТ та ін.), що перешкоджає
оперативності проведення наукового аналізу звіту, змушуючи шукати ці конче
потрібні показники у минулорічних документах; не використовується МБА (бка Полтавської ДАА, а) також мають місце деякі неточності у підрахунках
середньостатистичних показників, зокрема, допущена прикра помилка в
підрахунку навантаження на одного працівника НБ Керченського ДМТУ.
Прохання, при підрахунках бути уважнішими.
За результатами рейтингу наукових бібліотек ІІІ р.а. за ознакою
«Інформаційно-бібліотечне обслуговування» у 2013 році (Табл. 2)
– на І місці – наукова бібліотека ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ»;
– на ІІ місці – наукова бібліотека Керченського ДМТУ;.
– на ІІІ місці – наукова бібліотека ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ».
За поданою методикою, переможцями у рейтингу наукових бібліотек ІV р
а. за ознакою «Інформаційно-бібліотечне обслуговування» у 2013 році
(Табл. 2)
І місце – втретє, зайняла наукова бібліотека Львівського НАУ;
ІІ місце – наукова бібліотека ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ»;
ІІІ місце – розділили: наукові бібліотеки Дніпропетровського ДАУ і
Сумського НАУ.
Останні місця за рейтингом належать науковим бібліотекам: Харківського
НТУСГ, Полтавської ДАА, Подільського ДАТУ.
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Решта бібліотек мають потенційні можливості для подальшого
підвищення показників з інформаційно-бібліотечного обслуговування своїх
користувачів, а значить і відповідного місця в рейтингу.
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Стратегічний ресурс розвитку суспільства – це культура, набуті знання,
основані на пріоритеті загальнолюдських цінностей, серед яких на першому
місці – духовне і фізичне здоров’я молодих громадян. Визнаними лідерами у
справі створення і зміцнення цього ресурсу є бібліотечні заклади, названі в
Маніфесті ЮНЕСКО про публічні бібліотеки, вікном у світ знань,
провідниками демократичних ідей.
Успішна
діяльність
і
координація
зусиль
наукових
сільськогосподарських бібліотек обласних ТО – головна передумова їх
активного впливу на вирішення важливіших соціальних завдань суспільства,
серед яких центральне місце займає формування освіченого і життєво
активного молодого покоління.
Це особливо важливо на сучасному етапі, коли все наполегливіше
звучить думка про відродження пріоритетної цементуючої ролі
просвітницьких ідеалів, необхідних перш за все для руху вперед, однаково
дорогих усьому людству. Це, звичайно, мир, дружба, повага до кожного члена
суспільства, здоров’я, співчуття, міцна сім’я, професія по серцю, реалізація
творчих задумів, гуманістичні моральні установки, що визначають духовні і
душевні якості, необхідні кожній людині для самореалізації, яка була б
зрозумілою оточуючими, гідно оціненою і щасливою. Не варто забувати і
досягнення релігійної філософської думки, яку проголошують, поруч із
загальнолюдськими цінностями, і творчу роль читання.
Велика відповідальність у підготовці майбутньої еліти країни лежить,
зокрема, на бібліотеці ВНЗ. Аграрна Вища школа в Україні виконувала і
виконує соціальне замовлення часу, суспільства і держави: формує
інтелектуальний потенціал і еліту нації; забезпечує аграрну галузь, науку і
культуру висококваліфікованими, висококультурними фахівцями. У зв’язку з
цим роль бібліотек як соціокультурних центрів набуває особливої актуальності
й значимості.
В організації культурно-просвітницької, виховної роботи наукові
бібліотеки аграрних ВНЗ керуються Концепцією національного виховання
студентської молоді (25.06.2009р.) та Концепцією національнопатріотичного виховання молоді (27.10.2009р.), за якими патріотичне
виховання пронизує усі сторони життя: соціально-економічну, політичну,
духовну, правову, педагогічну; спирається на освіту, культуру, історію,
державу, право, яка визначає, що «головною метою національного виховання
студентської молоді є формування свідомого громадянина – патріота
Української держави, активного провідника національної ідеї, представника
української національної еліти, через набуття молодим поколінням
національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних
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якостей, та духовних запитів» та згідно з якою «процес національнопатріотичного виховання є важливою складовою національної безпеки
України».
Виховання у студентів патріотичних почуттів передбачає усвідомлення
ними необхідності самовіддано працювати для народу, піклуватися про його
майбутнє, дбати про зміцнення своєї Батьківщини. Патріотичне виховання
студентів повинно мати на меті і становлення їх як громадян України. Це
важливо тому, що молоді люди у більшості схильні відстоювати свої права,
зовсім не згадуючи при цьому про свої обов’язки. Проте в суспільстві не буває
прав без обов’язків – вони поєднані.
Впродовж звітного 2013 року наукові сільськогосподарські бібліотеки
ВНЗ здійснювали, як і в минулому році, організаційно-масові заходи спільно з
факультетами, кафедрами гуманітарних наук, кураторами академічних груп,
курсів, студентським активом, музеями університетів, художніми
колективами, студентським самоврядуванням та громадськими організаціями
міст, духовними наставниками, представниками центру дозвілля та ін.,
напрацьовуючи з року в рік багатий досвід формування у майбутніх фахівців
громадянської і національної свідомості, високої політичної культури,
соціальної активності. Значна увага приділялася національно-патріотичному
вихованню студентів, прищепленню почуття відповідальності за власні
вчинки, бережливого ставлення до природи, любові до сім‘ї, Батьківщини,
рідної Землі, Альма-матер, професії; формуванню естетичних смаків,
вихованню християнської моралі.
Пам’ятаймо, що окрім гуманітарно-просвітницької роботи серед
студентів, значний вплив на рівень розвитку особистості, формування
інтелектуального потенціалу нації має наука. Наука працювати на землі,
вирощувати хліб – це одна з найпочесніших наук. Варто наголосити, що
виховання, як одна з найважливіших категорій впливу на особистість,
досягатиме повного розвитку тоді, коли буде тісно взаємозв’язане з наукою, її
надбаннями і досягненнями.
Наукові бібліотеки аграрних ВНЗ: Дніпропетровського ДАУ,
Харківського НТУСГ, Херсонського ДАУ, Миколаївського НАУ, Вінницького
НАУ, Львівського НАУ, Луганського НАУ, Сумського НАУ, ФБ Харківського
НАУ, Подільського ДАТУ, Таврійського ДАТУ, ФБ Одеського ДАУ,ПФ
НУБіПУ «Кримський АТУ», Уманського НУС та ін., у 2013 р. в своїй
діяльності творчо використовували великий арсенал форм і методів
культурно-просвітницької роботи, розкриваючи сучасні тенденції та
проблеми розвитку суспільства, виховуючи національний патріотизм,
пожвавлюючи творче життя в студентському середовищі, заохочуючи до
творчості не лише талановитих споживачів інформації – студентів і
викладачів-аграрників, але й інші категорії не байдужих, активних своїх
читачів.
Наприклад, комплекс масових заходів наукової бібліотеки Луганського
НАУ у 2013 році відрізнявся тематикою і різноманітністю: бібліографічний
огляд літератури «Уроки історії» (до 70-річчя звільнення Луганська від
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німецько-фашистських загарбників) та фото світлин пам’ятників:
«Пам’ятник викладачам і студентам Луганського національного
аграрного університету», «Пам’ятник 569 Ворошиловградському
армійському мінометному полку» та ін.; меморіалів: «Братська могила
воїнів, полеглих при звільненні Луганська», «Братська могила воїнів у м.
Олександрівськ» (передмістя м. Луганськ ) та ін., а також пам’ятних знаків:
«Перемога», «Пам’ятний знак на Братській могилі радянських воїнів» та
ін.; «Обеліск на честь 40-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні» та
ін. Актуальними є проведені масові заходи: урок патріотизму «Державні та
народні символи України»; вечір-реквієм «Душа поэта и судьба солдата» (до
90-річчя з дня народження Едуарда Асадова» та ін.; «Дні кафедр»
(рослинництва, ґрунтознавства і агрохімії, селекції і захисту рослин), «Дні
інформації», «День спеціаліста», «День дипломника», «День аспіранта»; а
також тематичні перегляди літератури, усний журнал, вечір історичного
портрета, літературно-поетична година, година народознавства,
літературно-поетичний вечір, читацька конференція, презентація книги,
книжкові виставки, засідання клубу читачів «КЛИЧ» (з широкою
тематикою) та ін.
Заслуговує схвалення проведення, на рівні сучасних вимог, усного
журналу науковою бібліотекою ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» –
«Бібліотека – мудрий дім душі» зі слайд-презентацією «Незвичайні
бібліотеки світу», відеофільмом «Історія речей. Книга», відео «20
найкрасивіших бібліотек світу», з демонстрацією 128 рідкісних книг тощо,
який підготувала бібліотекар І.В. Скальницька.
Не можна не сказати про масові заходи, проведені фахівцями ФБ
Одеського ДАУ, присвячені 199 річниці з Дня народження Т.Г. Шевченка –
«Палахкотить, як свічка, праведна душа Кобзаря»; Дню працівників
сільського господарства України – «Зі святом справжніх господарів!»; святу
Покрови, Дню українського козацтва – «Козацтво»; Міжнародному жіночому
Дню – «8 Березня», читання лише сценаріїв яких, викликає безліч позитивних
емоцій і роздумів…Щодо зауважень – необхідне дотримання ДОСТу з
написання відповідних сценаріїв.
Професійно написаний сценарій фахівцями М.В. Гук і (ред.) О.Г.
Пустовою НБ Миколаївського НАУ – «І все-таки приходить…осінь»,
присвячений Міжнародному Дню людей похилого віку, з метою сприяння
вирішенню досить гострої і важливої проблеми – виховання у молоді
милосердя, шанобливого ставлення до людей похилого віку, бути уважними і
чуйними до своїх рідних і близьких (за даними Держкомстату країни, станом
на 01.01.2013р. в Україні налічувалось більше 13,5 млн. пенсіонерів).
Доцільним і досить влучним при цьому було використання відео- і аудіо
записів, а саме: відеозарисовки «Осінь», аудіозапису «Старість», відео:
«Старість і самотність», «Мами», «Такою буде наша старість» та ін.
Особливо цікавим було проведення презентації книги А.В. Єна, відомого
вченого зі світовим ім’ям, автора багатьох публікацій і книг – «Природна
флора Кримського півострова», підготовленої зав. відділом обслуговування
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НБ ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» Л. Петровською. Книга являє собою
перше в нинішньому столітті наукове зведення про таксономічну
різноманітність дикорослих судинних рослин в Криму.
Поділилася своїм досвідом проведення творчого вечора «Слово,
творящее мир», а також усного журналу «Великим мертвецам
Аджимушкая» бібліотекар І категорії Т.Н. Бучацька НБ ПФ НУБіПУ
«Кримський АТУ», проявивши високий професіоналізм у цій справі.
Слід відзначити велику, важливу і відповідальну масово-виховну,
культурно-просвітницьку роботу наукової бібліотеки Львівського НАУ (дир.
к.і.н., доц. Л.А. Пинда), що здійснювалася впродовж 2013 року за актуальними
напрямами, а саме: 1/. Національно-патріотичне виховання; 2/. Християнська
мораль – невід’ємна складова виховного процесу; 3/. Формування естетичних
поглядів молоді через літературу і мистецтво; 4/. Національні й світові
традиції у формуванні світоглядних переконань особистості; 5/. Формування
екологічної культури студентської молоді; 6/. Фізичне виховання в
утвердженні здорового способу життя; 7/. Наука як складова виховного
процесу.
На нашу думку, до переліку цих напрямів, на даному етапі, доцільно
додати ще, скажімо: 8/. Формування у студентської молоді активної
громадянської позиції; 9/. Вироблення негативного ставлення до будьяких форм насильства й агресії; 10/. Прищеплення негативного ставлення
до проявів шовінізму, сепаратизму та тероризму. До речі, всі ці напрями
масово-виховної, культурно-просвітницької діяльності стосуються всіх, без
винятку, наукових сільськогосподарських бібліотек мережі, причому, бажано,
– в тісній співпраці з кафедрами гуманітарних наук, громадськими
організаціями, музеями університету, художніми колективами, духовними
наставниками, заступниками деканів з культурно-просвітницької роботи,
кураторами академічних груп, студентським активом та ін., як це здійснює НБ
Львівського НАУ.
До вже сказаного додамо: крім традиційних форм і методів культурнопросвітницької роботи, НБ ЛНАУ застосовувала й інноваційні засоби в
організації і проведенні масових заходів: віртуальні виставки, відеофільми,
мультимедійний супровід літературно-музичних вечорів, презентацій
книг, усних журналів, читацьких конференцій. Знайомство з творчістю
українських і зарубіжних письменників, поетів, культурних діячів відбувалося
шляхом проведення літературних вечорів, презентацій книг, організації
книжкових виставок, тематичних полиць, переглядів літератури,
зустрічей з письменниками, акторами, діячами науки і культури.
Наприклад, літературна година «Усім серцем плекала ідеали України» (до
145-річчя від дня народження Є.І. Ярошинської) – талановитої письменниці,
активного громадського діяча, педагога, перекладача, етнографа,
фольклориста; літературна вітальня «О рідне слово! Що без тебе я» –
масовий захід, присвячений Дню української писемності та мови – головного
символу нації, організований спільно з кафедрою українознавства; виховна
година «Крути – наша слава, наша історія»; книжкова експозиція
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«Соборна, вільна, незалежна» – до Дня Соборності України; книжковоілюстрована виставка до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні –
«Незабутній подвиг героїв»; до ювілейних дат: тематична бесіда «Великий
князь Київський Ярослав Мудрий – державний і культурний діяч»; історичний
портрет Великого князя Київського – Володимира Мономаха, та багато інших.
Зі знанням справи, професійно, НБ ЛНАУ впродовж року проведено – 248
просвітницько-виховних масових заходів, різних за читацьким призначенням,
але
об‘єднаних
спільним
бажанням
виховати
високоосвіченого,
висококультурного, справжнього патріота-аграрія рідної землі. Вітаємо!
Приємно відзначити високий фаховий рівень проведення культурнопросвітницької роботи наукової бібліотеки Дніпропетровського ДАУ,
присвяченої 90-річчю її заснування, з залученням та допомогою створених у
бібліотеці кількох читацьких об’єднань за інтересами, а саме: літературних
віталень «Гармонія», «Ріднокрай», «Родовід», «Палітра», «Господарочка»;
літературної студії «Дивослово» та музичного ансамблю «Дружба».
Цікавими і корисними для студентів були приурочені цій даті Програми: до
Всеукраїнського дня бібліотек – «Зачаровані книгою»; Дня заснування м.
Дніпропетровськ; Дня першокурсника; Дня магістра; Дня науки; Дня
кафедри екології та ґрунтознавства; Дня кафедри маркетингу в бібліотеці
(в рамках Тижня факультету менеджменту і маркетингу); Дня фахівця; Дня
спеціаліста, особливо – Місячника екологічних знань, який проходив під
девізом «Екологічні знання – кожному майбутньому фахівцю» і який
включав цілий комплекс заходів. Заслуговує схвалення сумлінна праця
фахівців НБ ДДАУ, особливо методиста В.О. Гескіної, з виховання
екологічної культури студентів. Це – комплексні заходи: екологічні
читання «Екологія ХХІ століття», цикл зустрічей з вченими-екологами
вишу, відкриті перегляди та бібліографічні огляди: «Агроекологічні
аспекти землеробства», «Екологія та освіта», «Чиста земля – чистий хліб,
здорове життя», «Людина і довкілля» та багато ін.
Варто відзначити широкий спектр форм дозвіллєвої діяльності з
просвітницької та виховної роботи з молоддю, підготовки до свят, визначних
дат та інших культурно-просвітницьких заходів, сценарії яких підготовлені
фахівцями НБ НУБіП Україи (м.Київ), зокрема, зав. інформаційнобібліографічним відділом Л.П. Полозенко: «Смерекова хата – батьківський
поріг», «Світ калинового узору», «Хліб насущний – життя наше», «Мамо,
тобі низесенько вклонюсь» , «Збережені храми – рятують наші душі»,
«Село на нашій Україні», «Бережіть планету Земля – вона у нас одна» та
ін., а також – «Дзвени, наша пісне» – сценарій підготовлений фахівцем О.П.
Копистко. До речі, ці сценарії вміщені у новій монографії: Т.І. Ковальчук,
Т.Ф. Мельничук Організація роботи у сфері дозвілля: інформаційна
складова: монографія / Т.І Ковальчук, Т.Ф. Мельничук. – Чернігів:
Видавець Лозовий В.М., 2013 – 536с.
У науковій бібліотеці Харківського НТУСГ (дир. Т.В. Новікова) на
належному науково-методичному, фаховому рівні, що заслуговує схвалення,
відбулися комплексні бібліотечно-просвітницькі заходи; лекції-огляди;
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бесіди; екскурсії та подорожі; зустрічі; книжкові виставки (інформаційні,
тематичні, віртуальні). Продовжують активну культурно-просвітницьку
діяльність клуби за інтересами: студентський літературно-музичний театр
«Джерело», творче студентське об’єднання «Сузір’я», краєзнавчотуристичний клуб «Патріот», читацький дозвіллєвий клуб «Слово». Крім
того, у звітному році, восени НБ ХНТУСГ досить вдало провела Декаду
сільськогосподарської книги, в рамках якої серед заходів було організовано:
Круглий стіл з виставкою-переглядом наукових праць вчених університету;
години спілкування – «Академік Петро Мефодійович Василенко –
корифей землеробської механіки»; «День інформації»; книжкові виставки
з актуальної тематики: «Наукове забезпечення сучасного АПК»,
«Сільськогосподарські трактори і автомобілі», «Сучасні технології
енергозбереження» та ін.; відкриті перегляди галузевої літератури:
«Сторінки історії сільськогосподарської техніки», «Економіка сільського
господарства», «Відновлення деталей сільськогосподарських машин» та
ін.; огляди «Часописів з овочівництва» та іншої сільськогосподарської
тематики, а також біля 20 бібліографічних списків галузевої науковопопулярної тематики та ін. До Всесвітнього дня Землі співробітники НБ
ХНТУСГ організували й провели екологічний «круглий стіл» «Людина на
Землі» – для викладачів університету і бібліотекарів НБ, а також фольклорно театралізовану ігрову програму «Прийшла масляна до нас».
Варто відзначити досить хвилюючий масовий захід «Вшанування
пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933рр.» (до 80-річчя цієї
трагічної події), підготовлений і проведений НБ Житомирського НАЕУ (дир.
б-ки М.В. Ігнатюк) спільно з кафедрами історії, політології та психології (21
листоп. 2013р.), оснащений відповідною книжковою виставкою «Голодомор –
жива пам’ять» та виконанням артистами камерного ансамблю ім. Ігнація
Фелікса Добжинського надто зворушливого твору Сезаря Франка –
«Ангельський хліб».
Високої оцінки заслуговує надісланий сценарій, з використанням слайдшоу та пісень, до масового заходу «Покликання жінки, або кілька крапель
еліксиру щастя», підготовлений також фахівцями наукової бібліотеки
Житомирського НАЕУ – зав. відділом читальних залів С.І. Багровою і зав.
сектором художньої літератури В.Я. Деймут, присвячений «надзвичайним,
талановитим жінкам університету та його бібліотеки – представницям різних
професій і різних поколінь…, яких об’єднує любов до Батьківщини,
вболівання за її майбутнє».
У 2013 році наукові бібліотеки аграрних ВНЗ організували і провели 4267
масових заходів (на 393 більше, ніж минулого року, серед яких 2756
виставок та широких переглядів літератури (2830 у минулому році). Цей
показник коливався від 24-х (б-ка Полтавської ДАА) до 231 (Харківського
НТУСГ).
Фахово, зі знанням справи виявили неабиякі здібності і досягли
найвищих успіхів у виставковій справі та запланованих переглядах
літератури
наукові
бібліотеки:
Харківського
НТУСГ
(231),
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Дніпропетровського ДАУ (211), Харківської ДЗВА (195), Львівського НАУ
(187), Миколаївського НАУ (180), Таврійського ДАТУ (176), Вінницького
НАУ (152), ФБ Одеського ДАУ (149), Луганського НАУ (138), Сумського
НАУ (135), ФБ Харківського НАУ і Херсонського ДАУ (по 130),
НУБіПУ(м.Київ) (103), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (101), Уманського
НУС (98), Житомирського НАЕУ (94) та ін., досвід яких заслуговує на увагу і
розповсюдження.
Значно менші показники з проведення виставок і переглядів
літератури у бібліотеках: Полтавської ДАА (24), Львівського НУВМтаБТ (44),
Подільського ДАТУ (50), Білоцерківського НАУ (54) та ін.
Набули особливої популярності серед викладачів, аспірантів, дипломантів
такі інформаційно-масові заходи як «Дні інформації», «Дні науки», «Дні
аспіранта», «Дні спеціаліста», «Дні дипломника», «Дні бібліотеки на
кафедрі» та ін., які пов’язувалися з тематикою науково-дослідних робіт
кафедр, навчальним процесом, задовольняючи інформаційні запити та потреби
відповідної категорії користувачів. Всього проведено 433 заходи, що на 9
заходів більше минулорічного показника.
Заслуговують високої оцінки на цій важливішій ділянці бібліотечної
праці бібліотеки: Херсонського ДАУ (40), Дніпропетровського ДАУ (35),
Миколаївського НАУ (34), і ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (по 32),
Подільського ДАТУ і Сумського НАУ (по 26), Білоцерківського НАУ і
Уманського НУС (по 22), (21), Луганського НАУ (21), Вінницького НАУ і
Львівського НАУ (по 20), Харківського НТУСГ (19), НУБіПУ(м.Київ) (19), ФБ
Харківського НАУ (16), Полтавської ДАА (15) та інші, які на високому
професійному рівні успішно впоралися з поставленим завданням, навіть (10 з
них) перевиконавши заплановане.
Провели найменше таких заходів у чотирьох бібліотеках: Львівського
НУВМтаБТ (7), ФБ Одеського ДАУ і Харківської ДЗВА (по 8), Таврійського
ДАТУ (9) та ін.
За аналізом, впродовж останніх (2011–2013 рр.) значно покращилась
робота з проведення масових заходів, які відбулися внаслідок організації
«Літературних вечорів», «Літературних віталень», «Літературномузичних композицій», творчих зустрічей, читацьких конференцій,
прем’єр, презентацій книг, усних журналів, виховних годин, диспутів,
бесід, клубів, молодіжних вечорниць тощо, координуючи цю роботу з
кафедрами, секторами культурно-виховної роботи навчального закладу. Таких
заходів проведено – 1156, що на 350од. більше минулорічного показника; у
діапазоні від 4-х (наук. б-ки: Харківської ДЗВА (4), Полтавської ДАА (13),
Керченського ДМТУ (16), Житомирського НАЕУ (18) і – до 207-ти
(Дніпропетровського ДАУ (207).
Успішно попрацювали на цій творчій ниві досвідчені фахівці, ініціатори
та ентузіасти бібліотек: Дніпропетровського ДАУ (207), Харківського НТУСГ
(134), Херсонського ДАУ (75), Сумського НАУ (68), ПФ НУБіПУ «Кримський
АТУ» (65), Подільського ДАТУ (63), Луганського НАУ (54), ФБ Харківського
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НАУ (46), Львівського НАУ (41), Миколаївського НАУ (38), Уманського НУС
(36), Харківського НУВМтаБТ (32) , ФБ Одеського ДАУ (28) та ін.
Наприклад, заслуговує на увагу (як і Ч.І., 2012р.), видання комплексних
масових заходів наукової бібліотеки Луганського НАУ – «Видатні імена на
карті Луганщини: Збірка сценаріїв виховних заходів на допомогу
кураторам ВНЗ» (Луганськ, 2013. – Ч. 2 . – 60с.), мета якої – під час
проведення виховних годин зі студентами І–V курсів сприяти вихованню у
студентської молоді поваги і любові до рідної землі, почуття національної
свідомості, патріотизму, розширення світогляду; пробудити зацікавленість до
культурних здобутків рідного краю, гордість за видатних земляків Луганського
краю, чия творчість є невід’ємною складовою сучасної української культури.
Серед них: урок мужності «Життя, як подвиг (про В. Тітова – автора книги
«Всем смертям назло…», написаної «олівцем в зубах»); урок краєзнавства
«Обыкновенный человек» (Борис Горбатов); усний журнал «Видатні земляки
– герої Громадянської війни»; усний часопис «Христина Алчевська та перші
недільні школи в Україні» та ін.
Досить оригінальною та інноваційною виявилася, можна сказати,
своєрідна презентація проведених масових культурно-освітніх заходів НБ
Дніпропетровського ДАУ, представлена у спеціально створеному «Літописі
подій у науковій бібліотеці (вересень2012 – серпень 2013рр.» (див. сайт
ДДАУ).
Менше уваги було приділено проведенню аналогічних заходів впродовж
звітного року бібліотеками: Харківської ДЗВА (4), Полтавської ДАА (13),
Керченського ДМТУ (16), Житомирського НАЕУ (18), ВП НУБіПУ
«Бережанський АТІ» (19) та ін.
Погодьтеся, що у наукових сільськогосподарських бібліотеках було б
своєчасним і дуже корисним створення, особливо для студентів-екологів,
електронної бібліотеки (БД) з екології, агроекології; організація з даної
теми «круглих столів», тематичних вечорів, книжкових виставок,
презентацій книг, бесід, «екологічних годин і віталень» тощо.
Аналіз культурно-просвітницької діяльності наукових бібліотек аграрних
ВНЗ за 2013р. показав, що більшість із них творчо, професійно і планомірно
проводить цю роботу. Проте інколи бракує досвіду з організації та проведення
інформаційно-масових заходів, про що необхідно постійно дбати. Формалізм і
байдужість у цій справі – неприпустимі.
Варто зауважити, що прикрим недоліком при заповненні Статформ
щорічних звітів, залишаються допущені неточності деяких бібліотек у
підрахунках складових загальної кількості проведених інформаційно-масових
заходів. Прохання, бути уважнішими!
У бібліотеках необхідно більше уваги приділяти краєзнавчій роботі,
розглядаючи її як важливий засіб збереження національної культурноісторичної спадщини, її актуалізації, професійної орієнтації, соціальної
адаптації молоді, духовного, культурного й інтелектуального розвитку
покоління студентів, дотримуючись принципу наступності поколінь.
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Вивчення історії рідного краю, популяризація його традицій, культурних
цінностей, надбаних народом протягом століть, на даному етапі є одним із
найголовніших завдань, що стоять перед бібліотеками як культурно-освітніми
центрами, оскільки національно-патріотичне, духовне виховання студентської
молоді займає провідне місце у навчально-виховному процесі аграрних ВНЗ.
Яскравим досвідом краєзнавчої роботи ділиться, зокрема, на сторінках
свого щорічного тематичного видання «Вісник наукової бібліотеки:
Краєзнавча робота бібліотек у контексті розвитку культури, духовності та
національно-патріотичного виховання студентської молоді» (Х., 2013. –
224с.) НБ Харківського НТУСГ ім. П. Василенка. У перших трьох розділах
видання: «Краєзнавча діяльність бібліотек:сучасне бачення», «Туристичне
краєзнавство в системі виховної роботи навчального закладу» та «Колеги
пропонують: дайджест кращого досвіду краєзнавчої роботи бібліотек за
Інтернет-ресурсами» широко висвітлюється досвід роботи НБ ХНТУСГ та
інших бібліотек України щодо пошуку нових ідей і напрямів співпраці з
молоддю за краєзнавчою тематикою; розділ ІV «Бібліотека вищого
навчального закладу: складові успішної діяльності», укладений за
матеріалами науково-практичної конференції наукової бібліотеки ХНТУС 30
жовт. 2013р., містить кілька доповідей, що стосуються теми краєзнавства.
Піклуючись про розвиток бібліотечного краєзнавства бібліотечним
працівникам необхідно звернути особливу увагу на «збереження книжкових
пам’яток, як важливої частки національно-культурної спадщини, – як записано
в проекті нової «Концепції Державної програми збереження бібліотечних
фондів на період до 2020 року», – оскільки це є «справою особливої ваги».
Актуальним аспектом краєзнавчої роботи є виховання «бібліотечного
патріотизму». Результативним засобом його виховання, бережливого
ставлення до історії бібліотечного будівництва, його збереження для
майбутніх поколінь є всебічне бібліографічне забезпечення теми «Історія
наукових сільськогосподарських бібліотек краю (області) в фактах,
документах, особах».
Творча, інноваційна діяльність зі збереження історичної пам’яті про
бібліотеку як об’єкт культури потребує системності й корпоративного,
перспективного планування.
Щодо планування, чомусь відсутній план інформаційно-масових заходів
за 2013р., що ускладнює проведення аналітичного аналізу (б-ка ФБ
Харківського НАУ).
Все це важливо враховувати у повсякденній багатогранній роботі
наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації.
За результатами рейтингу наукових бібліотек ІІІ р.а. за ознакою
«Інформаційно-масові заходи» у 2013 році (Табл. 3)
– на І місці – наукова бібліотека ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ»;
– на ІІ місці – наукова бібліотека ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ»;
– на ІІІ місці – наукова бібліотека Керченського ДМТУ.
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За результатами рейтингу наукових бібліотек ІV р.а. за ознакою
«Інформаційно-масові заходи» у 2013р. (Табл.3).
–
І місце розділили – наукові бібліотеки Дніпропетровського ДАУ
та Львівського НАУ;
– на ІІ місці – наукова бібліотека Харківського НТУСГ;
– на ІІІ місці – наукова бібліотека Херсонського ДАУ.
Останні місця дістались бібліотекам: Полтавської ДАА, Львівського
НУВМтаБТ.
НАУКОВА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Бібліографія – дивовижна галузь діяльності: вона виховує абсолютну
точність, ерудицію і ґрунтовність… Без неї не можуть розвиватися не тільки
літературознавство, мистецтвознавство, мовознавство, історія, але й будь-яка
інша наука. Це ґрунт, на якому росте сучасна культура (Д.С. Лихачов). Одним
із важливіших напрямів діяльності наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації у звітному 2013р. була інформаційно-бібліографічна
діяльність – важливий фактор успішного проведення навчально-виховного,
науково-педагогічного процесу аграрного ВНЗ, а також сприяння розвитку
культури, аграрної науки, освіти, виробництва та бібліотечної справи.
У наукових бібліотеках аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р.а. інформаційнобібліографічне обслуговування (ІБО) здійснюється спеціально створеними з
цією метою структурними підрозділами бібліотеки, які надають користувачам
бібліографічну, фактографічну, різну необхідну інформацію, самі документи
або їх копії, інші бібліотечні послуги, що забезпечують задоволення духовних,
моральних, освітніх, науково-дослідних, виробничих та інших потреб.
В даний час орієнтиром у діяльності наукових сільськогосподарських
бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації є інноваційна робота,
модернізація процесів ІБО, спрямована на позитивні, якісні зміни.
Як і в попередні роки, впродовж звітного 2013 року наукові бібліотеки
аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації в своїй роботі намагалися робити все
можливе в сучасних умовах для того, щоб нові інформаційні технології були
максимально задіяні в щоденному робочому процесі інформаційнобібліографічного обслуговування, використовували різні форми інформаційнобібліографічної діяльності, як традиційні, так і сучасні з метою найповнішого
задоволення інформаційних потреб своїх користувачів – викладачів, студентів,
науковців, спеціалістів, працівників АПВ та ін.
Багато уваги у звітному році наукові бібліотеки аграрних ВНЗ приділили
виконанню інформаційних послуг, виконавши 472630 усних і письмових
довідок, в т. ч. за допомогою телекомунікацій, в режимі «запит-відповідь», що
на 5629 менше, ніж у минулому році. Найбільше різних інформаційнобібліографічних послуг організували й провели наукові бібліотеки:
– Миколаївського НАУ – 96720
– Херсонського ДАУ – 70012
– Подільського ДАТУ – 35750
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– ФБ Харківського НАУ – 34095
– Дніпропетровського ДАУ – 21900
– Білоцерківського НАУ – 21895
– ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» – 19714
– Уманського НУС – 18045
– ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» – 18014
– НУБіПУ (м.Київ) – 15064
– Вінницького НАУ – на 14089 та ін.
Не лише виконали, але й перевиконали планові зобов’язання бібліотеки:
– ФБ Одеського ДАУ – на 2616
– Таврійського ДАТУ – на 1750
– ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» – на 1645
– Луганського НАУ – на 1246
– Миколаївського НАУ – на 1120
– ФБ Харківського НАУ – на 1095
– Херсонського ДАУ – на 1012
– Керченського ДМТУ на 402
– Житомирського НАЕУ на 314
– Харківської ДЗВА – на 214
– Подільського ДАТУ – на 150
– ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» – на 144
– Дніпропетровського ДАУ на 60 та ін.
Не досягли плану з надання цих важливих послуг бібліотеки Полтавської
ДАА (на 3970 <), НУБіПУ (м.Київ) (на 3264 <), Львівського НУВМтаБТ (на
1260 <), Білоцерківського НАУ (на 1105 <), Львівського НАУ (на 395 <) та ін.
Значну роботу слід відзначити з доведення поточної інформації до
абонентів в системі ВРІ й ДОК, яка дозволяє регулярно й оперативно надавати
абонентам відомості про нову літературу, новітні досягнення й успіхи в різних
галузях сучасної аграрної науки відповідно до їх запитів та наявності постійно
діючого зворотного зв’язку бібліотек: Дніпропетровського ДАУ (87
абонентів), Херсонського ДАУ (78), Білоцерківського НАУ (76), ФБ
Харківського НАУ (52), Миколаївського НАУ (47), ФБ Одеського ДАУ (44),
ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (40), Харківського НТУСГ (37), НУБіПУ
(м.Київ) (32), Подільського ДАТУ (26), Сумського (25), Вінницького НАУ
(22), Керченського ДМТУ і ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (по 20) та ін.
Наприклад, досвід роботи в режимі ВРІ наукової бібліотека ПФ НУБіПУ
«Кримський АТУ» у минулому 2012р. (який заслуговує на увагу) полягав у
корегуванні технології задоволення інформаційних запитів учених і провідних
спеціалістів університету, відповідно до тематичного плану наукових
досліджень, репертуару наукових публікацій в періодичних виданнях та в
процесі безпосереднього спілкування. Використовуючи комп’ютерні
технології для забезпечення окремих наукових тем абонентів системи ВРІ,
проводилося запозичення інформації, представленої на офіційних сайтах
провідних державних наукових бібліотек і найавторитетніших наукових
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закладів. Отриману релевантну інформацію бібліотека передавала абонентам
по електронній пошті у вигляді бібліографічного списку або в друкованому
вигляді. В результаті проведеного аналізу тематики наукових досліджень
бібліотека склала робочий перспективний план інформаційного охоплення
більшої кількості досліджуваних тем і абонентів, обслуговуваних в режимі ВРІ
(всього за рік – 18640 бібліографічних послуг).
Загальна цифра по мережі в 2013р. сягає – 695, на 65 абонентів більше,
ніж у минулому році. Останнім часом простежується тенденція до збільшення
цього показника.
Важливіші заходи ІБО – індивідуальні та групові консультації з
бібліографічного розшуку документів та методики оформлення списків
використаної літератури – з найкращими показниками реалізували
бібліотеки: Львівського НАУ (13240), Сумського НАУ (9998), Подільського
ДАТУ (8304), Білоцерківського НАУ (6215), Уманського НУС (6018),
Житомирського НАЕУ (5463), Харківського НТУСГ (4872), ФБ Одеського
ДАУ (4802), Херсонського ДАУ (3612), Таврійського ДАТУ (3100),
Миколаївського НАУ (2730), Дніпропетровського ДАУ (2580), ФБ
Харківського НАУ (2250) та ін.
Понад план цю необхідну роботу з читачами провели переважна
більшість (18) з загальної кількості (23) наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІІV рівнів акредитації, а саме бібліотеки: Подільського ДАТУ (+2304),
Дніпропетровського ДАУ (+1780), ), Миколаївського НАУ (+1550), ФБ
Одеського ДАУ (+802), Полтавської ДАА (+444), Харківської ДЗВА (+304),
НУБіПУ (м.Київ) (+280), Житомирського НАЕУ (+263), Херсонського ДАУ
(+112), Таврійського ДАТУ (+100), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (+53),
Вінницького НАУ (+39) та ін.
Незмінним залишився показник з даного напряму в науковій бібліотеці
Луганського НАУ (1100) і ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (185).
Незмінним одним з головних напрямів наукової інформаційнобібліографічної діяльності у наукових сільськогосподарських бібліотеках
вишів аграрного профілю є укладання бібліографічних покажчиків з
актуальних тем, як поточних, так і ретроспективних. Основною метою їх
створення є пропаганда й популяризація досягнень провідних наукових шкіл
та визначних науковців для наступних поколінь, створення інформаційної
джерельної бази для вивчення історії окремих наукових дисциплін та
інформаційно-бібліографічного забезпечення сучасного розвитку аграрної
освіти й науки.
Підготовка і випуск друкованих бібліографічних покажчиків у
звітному році здійснювалася повсюдно з використанням сучасної
комп’ютерної техніки, часто на основі створюваних (формованих) БД. Це
стосується науково-допоміжних та рекомендаційних бібліографічних
посібників різних жанрів, але об’єднаних спільною функцією – сприяння
науково-дослідній роботі та популяризації сільськогосподарських знань.
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Бібліографічним обслуговуванням спеціалістів сільського господарства,
наукових працівників, викладачів, аспірантів і покликана займатися саме
науково-допоміжна бібліографія. Працівникам різних галузей сільського
господарства, в т.ч. агропромислового виробництва, послуговується,
здебільшого, рекомендаційна бібліографія.
Підготовлено всього 1550 бібліографічних посібників, проти 1534 у
минулому році; з них бібліографічних покажчиків – 120, проти 117,
бібліографічних списків – 1430, проти 1417 (переважна більшість – це
тематичні рекомендаційні бібліографічні списки).
Про найкращі результати цієї важливої ділянки роботи, яка потребує не
лише високого рівня кваліфікації, а й відповідного досвіду фахівців, звітували
бібліотеки:
– Вінницького НАУ – 185 (на 63 >, ніж минулого року)
– Дніпропетровського ДАУ – 65 (на 12 >)
– ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» – 65 (на 01 >)
– Білоцерківського НАУ – 58 (на 03 <)
– Херсонського ДАУ – 56 (на 03 >)
– Сумського НАУ – 53 (на 07 >)
– Уманського НУС – 52 (на 5 >)
– Харківської ДЗВА – 52 (на 21 > )
– НУБіПУ(м. Київ) – 37 (на 01 >)
– Львівського НУВМтаБТ – 39 ( на 42 <)
– Миколаївського НАУ – 35 (без змін)
– Таврійського ДАТУ – 33 (на 10 <)
– Подільський ДАТУ – 33 (без змін)
– Харківського НТУСГ – 31 (на 26 <)
– Керченського ДМТУ – 29 (на 9 >)
– ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» –28 (без змін)
– Луганського НАУ – 28 (на 01 >)
– Львівського НАУ – 27 (на 4 >)
– ФБ Харківського НАУ 27 (на 8 >)
– Житомирського НАЕУ – 23 (на 01 >)
– ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» 21 (на 16 >) та ін.
Серед надісланих документів, які поповнили фонд ННСГБ НААН України
в поточному році, вирізняються бібліографічні видання наукових бібліотек
(НБ): ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», Луганського НАУ, Львівського
НУВМтаБТ, Миколаївського НАУ, НУБіПУ (м.Київ), Одеського ДАУ,
Сумського НАУ, Херсонського ДАУ, а саме:
Ретроспективні тематичні науково-допоміжні бібліографічні покажчики (6
назви) НБ ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» – «Рідкісні та цінні видання з
ентомології і захисту рослин у фондах аграрних бібліотек Криму»,
науково-довідковий апарат якого вміщує алфавітно-предметний, іменний
покажчик, шифри на включену до покажчика літературу, що сприяє зручності
при його використанні (Сімферополь, 2013. – 65с.); «Труды ученых вуза
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2008–2013гг.» (Сімферополь, 2013. – 28с.; імен. покажч.; 157 назв);
«Оптимизация элементов технологии выращивания и переработки
эфиромасличных культур (1916–2013гг.)» (Сімферополь, 2013. – 171с.; імен.
і алфав.-предм. покажч.; 725 назв.; шифр); «Совершенствование технологии
защиты косточковых культур в условиях открытого и защищенного
грунта (1950––2013гг.)» (Сімферополь, 2013. – 79с.; імен. і алфав.-предм.
покажч.; 450 назв.; шифр); «Системы удобрения полевых культур и
винограда (1962– 2013гг.)» (Сімферополь, 2013. – 96с.; імен. і алфав.-предм.
покажч.; 508 назв.; шифр); «Стратегия выращивания и использования
украинской пшеницы в рыночных условиях» (Сімферополь, 2013. – 39с.;
236 назв).
Тематичний бібліографічний посібник НБ Луганського НАУ – «Зерно – еще
не мука, мука – еще не хлеб» (Луганськ, 2013. – 27с.; імен. і алфав. покажч.
період. видань; список Інтернет-ресурсів; 93 назви.).
Бібліографічний покажчик НБ Львівського НУВМтаБТ – «Історія
ветеринарної медицини, науки та освіти (з фонду рідкісної книги НБ
Львів. НУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького)» (Львів, 2013. – 48с.; імен. покажч.;
160 назв, в т.ч. інозем. мовами; додатки).
Тематичні бібліографічні покажчики (2 назви) НБ Миколаївського НАУ –
«Дистанційна освіта у ВНЗ» (Миколаїв, 2013. – 100с.; предмет. покажч.; 201
назва з анот.); «Альтернативні джерела енергії» (Миколаїв, 2013. – 95с.;
імен. покажч.; 682 назви; частково анот.). Тематичні бібліографічні посібники
(3 назви) – «Корпоративне управління» (Миколаїв, 2013. – 100с.);
«Біопаливо: Реалії сьогодення» (Миколаїв, 2013. – 27с.); «Меліоративна
техніка на службі фермеру» (Миколаїв, 2013. – 19с.).
Тематичний ретроспективний науково-допоміжний бібліографічний покажчик
НБ НУБіП України (м. Київ) з актуальної тематики: «Проблеми сільських
територій», з ретроспекцією документів за 2008–2013рр. (укр. і рос. мовами;
авт.- імен. покажч.; зміст з ХІ розд.; 362 назви).
ФБ Одеського ДАУ звітує про видання 2-х бібліографічних покажчиків –
«Раритетна сільськогосподарська книга фонду ФБ ОДАУ (1825–1936рр.)»
та «Екологія в сільському господарстві (1991–2013рр.)», (Одеса. – 2013.), не
надіславши їх до науково-методичного відділу. Свідченням є лише ксерокопія
титульної сторінки і Змісту. Зауважуємо, що така практика не є прийнятною.
Бібліографічний науково-допоміжний покажчик НБ Сумського НАУ –
«Наукові праці викладачів Сумського національного аграрного
університету за 2012 рік» (Суми, 2013. – 170с.; 1087 назв) за чинним ДОСТом
передбачає наявність у його структурі Допоміжного науково-довідкового
апарату, чого, на жаль, не було дотримано його авторами, сподіваємося,
фахівцями-біблографами. Решта матеріалу заслуговує схвальної оцінки.
Тематичні бібліографічні покажчики (5 назв) НБ Херсонського ДАУ, які
відрізняються широкою ретроспекцією, анотаціями, вміщують шифри на
включену до них літературу: «Корми. Кормовиробництво. Ч. І. Корми
рослинного походження» (1960–1013рр.) (Херсон, 2013. – 91с.); «Корми.
Кормовиробництво. Ч.2. Корми тваринного походження та субпродукти»
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(1950–1013рр.) (Херсон, 2013. – 105с.); «Баштанництво» (1960–2013рр.)
(Херсон, 2013. – 73с.); «Бджільництво» (1927–2013рр.) (Херсон, 2013. –
105с.); «Люцерна» (1916 –2013рр.) (Херсон, 2013. – 142с.; імен. покажч.; 487
назв).
Серед рекомендаційних бібліографічних посібників, які рекомендують
літературу за останні 5-6 років, – видання НБ Херсонського ДАУ, а саме:
«Європейська
та
євроатлантична
інтеграція:
напрями,
стан,
перспективи» (Херсон, 2013. – 44с.; 152 назви), «Соціально-економічні та
трудові відносини в АПК» (Херсон, 2013. – 20с.; 71 назва). Слід зазначити,
що за хронологічною ознакою, актуальністю, перший можна віднести до
рекомендаційного бібліографічного покажчика. Однак, на жаль, не дозволяє
це зробити дещо недостатній обсяг, відсутність передмови, з зазначенням
адресності (цільового і читацького призначення), та допоміжного науководовідкового апарату (в кінці). Другий – бібліографічний список, також міг би
бути рекомендаційним покажчиком.
Шановні колеги! Дотримуйтесь, будь-ласка, відповідних чинних
державних стандартів!
У звітному році значну увагу було приділено складанню тематичних
рекомендаційних бібліографічних списків з актуальної тематики. Ще три
рекомендаційні списки НБ Херсонського ДАУ, підготовлені за допомогою
інтегрованої БІС «ІРБІС»: «Інновації в освіті (2003–2013рр.)» (Херсон, 2013.
– 14с.; 45 назв), «Якість, стандартизація сільськогосподарської сировини
та продукції (2004–2013рр.)» (Херсон, 2013. – 12с.; 39 назв); «Підземні та
стічні води, підтоплення (2003–2013рр.)» (Херсон,2013. – 14с.; 49 назв).
Недолік – відсутність цільового і читацького призначення.
Серед тринадцяти надісланих рекомендаційних списків на допомогу
навчальному процесу НБ Луганського НАУ виділяються (з шифрами на
включ. до покажч. літ.) насамперед: «Аграрна політика та реформування»
(Луганськ, 2013. – 30с.; 144 назви), «Захист сільськогосподарських рослин»
(Луганськ, 2013. – 94с.; 721 назва), «Селекція та насінництво» (Луганськ,
2013 – 84с.; 570 назв), «Добрива. Внесення добрив» (Луганськ, 2013. – 91с.;
656 назв), «Ґрунтознавство» (Луганськ, 2013. – 70с.; 374 назви), «Фізіологія
та мікробіологія тварин» (Луганськ, 2013. – 26с.; 50 назв; наук. праці викл.
ЛНАУ; 37 назв) та ін. Загальний недолік – відсутні хронологічні рамки
включеної літератури.
Надійшли також, як Додатки до звіту, дев’ять рекомендаційних списків
різної тематики, складених зав. відділом НБ Львівського НУВМтаБТ –
Захарчишин М.А., обсягом в 1-2-3с.: «Форми господарювання в сільському
господарстві», «Вища європейська освіта і Україна», «Терапія і
профілактика маститу» (подано перелік джерел, відсутніх у бібліотеці),
«Екологічна оцінка стану водойм рибгоспів», «Паразитоценоз тварин» та
ін. На жаль, – без зазначення назви бібліотеки (довелося догадуватися).
Тематичний рекомендаційний список НБ ПФ НУБіПУ «Кримський
АТУ» – «Лугопастбищное кормопроизводство» (Симферополь, 2013. – 8с.;
57 назв. укр. і рос. мов.), частково подано шифри на включену літературу,
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розрахований на викладачів і студентів аграрного ВНЗ. Бажано, уточнювати
– якого чи яких факультетів.
Попрацювали також у звітному році працівники ФБ Одеського ДАУ –
зав. ДБВ Н.І. Мішина і гол. бібліограф Т.Г. Шуляк, підготувавши сім
рекомендаційних бібліографічних списків, розрахованих на допомогу науководослідній роботі, з, порівняно, широкою ретроспекцією в чотирьох із них, а
саме: «Відтворення стада сільськогосподарських тварин (1961–2012рр.)»
(Одеса, 2013. – 4с.; 44 назви укр. і рос. мов.), «Селекція
сільськогосподарських тварин за групами крові (імуногенетика) (1967–
2012рр.)» (Одеса, 2013. – 4с.; 52 назви укр. і рос. мов.), «Механізація
бджільництва (1972–2013рр.)» (Одеса, 2013. – 4с.; 40 назв укр. і рос. мов.),,
«Перспективи розвитку галузі свинарства в Україні (1999– 2012рр.)»
(Одеса, 2013. – 5с.; 51 назва укр. і рос. мов.). Загальне зауваження – відсутнє
цільове і читацьке призначення, не дотримання ДОСТу.
Серед надісланих в поточному році біобібліографічних покажчиків, які
поповнили фонд ННСГБ НААН України серією «Біобібліографія діячів
сільськогосподарської науки України», вирізняється рекордною кількістю
(чотири видання загальним обсягом 388с.) і, в цілому, належною якістю,
спільна інтелектуальна продукція наукової бібліотеки та Херсонського ДАУ, а
саме: «Орлюк Анатолій Павлович. Вчений селекціонер-генетик» (Херсон,
2012. – 106с.; імен. покажч.; 391 назва); «Лимар Анатолій Остапович»
(Херсон, 2013. – 97с.; імен. покажч.; 254 назви); «Салатенко Володимир
Никифорович» (Херсон, 2013. – 47с.; імен. покажч.; 195 назв); «Шерман
Ісаак Михайлович» (Херсон, 2013. – 138с.; імен. покажч.; 432 назви) і
біобібліографічний покажчик серії «Історія університету» – «Наукова школа
академіка НААН України Ушкаренка Віктора Олександровича» (Херсон,
2013. – 223с.; імен. покажч.; 841 назва).
Варто відзначити також аналогічні видання наукових бібліотек
Дніпропетровського ДАУ, Житомирського НАЕУ, НУБіПУ (м.Київ),
Луганського НАУ, Харківського НТУСГ, присвячених видатним вченимаграріям, ветеранам праці аграрних ВНЗ, заслуженим працівникам науки і
сільського господарства, видавши їх у серії «Біобібліографія вчених-аграріїв
України»: «Професор Степченко Лілія Михайлівна» (Дніпропетровськ,
2013. – 162с.; предмет.-темат. та імен. покажч.; 273 назви) та «Професор
Тіман Майор Пилипович (До 90-річчя з дня народження та 70-річчя
наукової, педагогічної та громадської діяльності)» (Дніпропетровськ, 2013.
– 50с.; 147 назв); «Микитюк Валерій Мар’янович: Біобібліографічний
покажчик наукових праць за 1982–2013 роки» (Житомир., 2013. – 44с.;
предмет.-темат. та імен. покажч.; 63 назви); «І.П. Григорюк, Л.П. Полозенко.
Професор Іван Михайлович Толмачов: Життєвий шлях і науковопедагогічна спадщина (1888–1979) (К.,2013. – 29с.; 39 назв); «Торба
Анатолій Іванович (доктор с.-г. наук. проф., академік Міжнародної
академії енергоінформаційних наук)» (Луганськ, 2013. – 49с.; предмет.темат. та імен. покажч.; 52 назви) та «Тамара Семенівна Скобло:
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Біобібліографічний покажчик праць за 1962-2013 роки» (Х., 2013. – 201с.;
імен. та предмет.-темат. покажч.; 680 назв).
Звітує і ФБ Одеського ДАУ про видання біобібліографічного покажчика
– «Євгенія Михайлівна Агапова (1966–2012рр.)», не надіславши його до
науково-методичного відділу, а засвідчує лише ксерокопія титульної сторінки і
Змісту. Ще раз зауважуємо, що така практика не є прийнятною.
Щодо зауважень – прохання до всіх авторів бібліографічних видань:
дотримуватись чинних державних стандартів і ДОСТів з бібліографічного
запису та опису друкованої продукції. Насамперед – це: Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання
(ГОСТ 7.1-2003, ІDТ) ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – К.: Держспоживстандарт
України, 2007. – 51с.; а також: Скорочення слів в українській мові, у
бібліографічному описі: Загальні вимоги та правила. – К.,: Держстандарт
України, 1998. Крім того, бібліографічні покажчики необхідно складати у
відповідності з вимогами нормативної документації: Положення про
біобібліографічну серію «Академіки Української академії аграрних наук»,
Положення про серію персональних бібліографічних покажчиків
«Біобібліографія вчених-аграріїв України», та Положення про історикобібліографічну серію «Аграрна наука України в особах, документах,
бібліографії»,
вміщені
в
«Бюлетені
Державної
наукової
сільськогосподарської бібліотеки УААН – К., 2006. – Вип. 1. – С. 68–74; 75–
81; 82–85»; та методичних рекомендацій з технології складання і
оформлення біобібліографічних посібників, підготовлених провідними
вітчизняними бібліотеками.
Крім того, спостерігається значна безграмотність або самодіяльність
бібліографів і методистів при складанні, підготовці та оформленні
інтелектуальної бібліографічної продукції різних жанрів багатьох наукових
бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ–ІV р.а, які, на превеликий жаль, не дотримуються
відповідних чинних державних стандартів щодо правильного визначення
видової структури видання (покажчик чи список; науково-допоміжний чи
рекомендаційний), з урахуванням мети і рівня підготовки різних груп
читачів; зокрема, кульгає оформлення самих бібліографічних видань, є
випадки відсутності науково-допоміжного апарату до покажчиків,
порядкових номерів сторінок та назви бібліотеки ВНЗ поряд з прізвищем
та посадою автора рекомендаційного списку тощо. Таке бібліографування
підриває авторитет бібліотечно-бібліографічної науки і практики. Подібні
випадки в роботі бібліотек неприпустимі.
Шановні колеги! Прохання, поставитись до цієї проблеми серйозно і
відповідально!
Проте, порівняно незначні успіхи з підготовки бібліографічних
покажчиків та списків у НБ: Полтавської ДАА (1/5), ФБ Одеського ДАУ (3/7),
ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (–/21), Керченського ДМТУ (–/29) та ін., що
потребує більш серйозної уваги з боку керівництва цих бібліотек.
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Відповідної кваліфікації та серйозної уваги потребує підготовка
галузевих поточних бібліографічних посібників, що виходять здебільшого
щоквартально – «Покажчик нових надходжень літератури (за … період)»,
«Бюлетень нових надходжень за … рік», а також тематичні інформаційні
бюлетені тощо. Ці випуски, характерні майже для кожної бібліотеки, є досить
популярними і користуються великим попитом.
Надійшли, наприклад, анотовані, з зазначенням шифру нової літератури,
укладені бібліографом А.О. Кадуріною – «Покажчики нових надходжень»
(Луганськ, 2013. – №№ 1-6. – 466 назв; 8-10 розд.), до яких включено
літературу, що надходила до фонду ЛНАУ за кожні два календарні місяці
2013р.; заслуговує на схвалення «Зведений бюлетень нових надходжень до
фондів бібліотек Херсонського територіального об’єднання», анотований,
зі списками бібліотек-учасниць ТО та використаних скорочень (Херсон, 2013.–
Вип 1 (13) – 2 (14). – 227с.; 481 назва; імен. покажч.), періодичність – два рази
на рік. Варто відзначити також надіслане до ННСГБ НААН аналогічне
російськомовне щоквартальне видання «Сводного бюлетеня…» наукової
бібліотеки ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», до якого увійшли укр.-і
рос.мовні наукові, навчальні, довідкові видання, монографії, збірники праць,
розміщені у окремих галузевих розділах, що надійшли до бібліотек
Кримського ТО у І і ІІ кварталах 2013р. Видання виходить як в друкованій, так
і електронній формі для розповсюдження в сільськогосподарських бібліотеках
Кримського ТО. Крім того, НБ ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» видала
також у звітному 2013р. році два випуски «Зведеного каталога періодичних
видань, отримуваних сільськогосподарськими бібліотеками АРК у І
півріччі 2013 року» і, окремо, у ІІ півріччі ц. р. Примітно, що у каталозі
кожній бібліотеці присвоєна певна умовна ознака (сігла), що дає можливість
установити, в якій бібліотеці наявне те, чи інше видання. Каталог складається з
чотирьох розділів: газети, журнали, фахові видання та видання органів НТІ.
Заслуговують схвалення поточні тематичні щоквартальні випуски –
«Проблеми вищої школи. Інформаційний бюлетень» НБ Луганського
НАУ, які хронологічно продовжують один одного (Луганськ, 2013. – №№ 14. – 38с.; 165 назв; імен. і геогр. покажч.).
Бажано, щоб і решта наукових сільськогосподарських бібліотек
надсилали до науково-методичного відділу ННСГБ НААН України свою
найкращу друковану продукцію.
Важливішим напрямом роботи сучасної бібліотеки є іміджева політика,
спрямована на формування суспільної думки, створення ціннісних засад, що
збільшують можливості бібліотечно-інформаційних послуг в очах
користувачів. У якості ефективних засобів формування позитивного образу
можна розглядати засоби маркетингу, в першу чергу паблик рилейшнз (РR),
рекламу.
Основу іміджу складають реальні справи кожної бібліотеки та вміння
керівника показати користь, яку отримають від контактів з нею не тільки
потенційні користувачі, а також партнери, спонсори і меценати. Вирішальним
для формування позитивного ставлення до бібліотеки є все ж таки те, який
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внесок вона робить у життя ВНЗ. Бібліотеці слід так організовувати свою
роботу, щоб кожен студент або співробітник ВНЗ був обізнаний з діяльністю
бібліотеки, з тим, як нею користуватися, які послуги можна отримати тощо.
Створенню схвальної суспільної думки сприяють і контакти бібліотек із
політичними партіями, громадськими організаціями, місцевою громадськістю і
державними структурами, особливо із засобами масової інформації (ЗМІ).
Співробітництво зі ЗМІ – важлива складова частина рекламної і
інформаційно-іміджевої політики сучасної бібліотеки. Як правило, це постійні
рубрики в пресі, телебаченні, сторінки культури, які відображають масову
роботу зі студентами, літературні композиції, розповіді про події бібліотечного
життя, про книги, нові надходження в бібліотеку тощо.
Вміщення інформації про діяльність тієї чи іншої бібліотеки аграрного
ВНЗ у ЗМІ позитивно впливає на її популярність, імідж, відіграє важливу роль
у кампанії по набору абітурієнтів до ВНЗ, а значить – залученню нових
користувачів до бібліотеки, що відповідає суті маркетингу.
Так, впродовж звітного 2013 року деякі головні бібліотеки, усвідомлюючи
значення цих заходів, співпрацювали з редакціями газет: «Кадри – селу» – б-ка
Дніпропетровського державного аграрного університету (ДДАУ) – 59 статей;
«Агросвіт» – б-ка Миколаївського національного аграрного університету
(МНАУ) – 24; Наш дім» – б-ка Житомирського національного
агроекологічного університету (ЖНАЕУ) – 23; Вісник Сумського
національного аграрного університету» – б-ка СНАУ – 16; «Агротаврія» – бка Таврійського державного агротехнологічного університету (ТДАТУ) – 15;
««Кримський агротехнологічний університет» – б-ка ПФ НУБіПУ «КАТУ» –
13;
«Подолянин»,
«Кам’янець-Подільський
вісник»,
«Вісник
університету», «Інженер» – б-ка Подільського державного аграрно-технічного
університету (ПДАТУ) – 10; «Сільський інженер» – б-ка Харківського
національного технічного університету сільського господарства ім. П.
Василенка (ХНТУСГ) – 8; «Знання» – ФБ Харківського національного
аграрного університету – 7; «Університетський кур’єр» – б-ка Національного
університету біоресурсів і природокористування України (НУБіПУ) – 5 статей,
та ін. міських і обласних газет.
Впродовж звітного 2013р. року загальна кількість публікацій на сторінках
місцевих ЗМІ – 274 проти 271 статті в минулому році, що в середньому
становить – 11,9 публікацій (проти 11,8) – по мережі. На їх сторінках
висвітлювався кращий досвід своєї діяльності, публікації різної тематики: про
культурно-просвітницьку роботу, духовно-моральне виховання молоді та всі
основні й ефективні масові заходи, з використанням елементів маркетингу, які
безперечно мають позитивний вплив на імідж бібліотек в очах громадськості,
їх популярність.
Відзначились по більшості публікацій бібліотеки: Дніпропетровського
ДАУ –59 (на 5 >), Херсонський ДАУ – 29 (на 2 >), Миколаївського НАУ – 24
(на 9 >), Уманського НУС – 24 (без змін), Житомирського НАЕУ – 23 (на 9 >),
Таврійського ДАТУ – 15 (на 2 >), Сумського НАУ – 16 (на 21 <), ПФ НУБіПУ
«Кримський АТУ» – 13 (на 8 <)9, Подільського ДАТУ – 10 (на 1 <), ФБ
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Харківського НАУ – 7 (на 3 >), Харківського НТУСГ– 8 (без змін), ФБ
Одеського ДАУ – 6 (на 2 <), Білоцерківського НАУ – 5 (на 3 <), Харківської
ДЗВА – 5 (на 2 >), Львівського НАУ – 5 (на 1 >), НУБіПУ(м. Київ) – 5 (без
змін), Луганського НАУ – 5 (на 3 < ) та ін.
Менше пощастило проникнути у світ друкованого слова бібліотекам: ВП
НУБіПУ «Ніжинський АТІ».– 1 (вперше за останні 5 років. Вітаємо!),
Львівського НУВМтаБТ – 1 (на 1 <), ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» – 2 (на
1 >), Вінницького НАУ – 2 (на 10 <), Полтавської ДАА (без змін), Вінницького
НАУ – 3 (на 1 >) та ін.
Наголошуємо ще раз, що важливим фактором успішної розбудови системи
інформаційно-бібліотечного супроводу галузевого науково-освітнього
процесу в контексті Болонських ініціатив залишається формування
інформаційної культури контингенту користувачів. На сьогоднішній день,
зокрема, досить важливим і необхідним є знання технології інформаційного
пошуку. Фахівці вважають, що основними є операційні навички користувача,
які й забезпечать володіння технологією інформаційного пошуку. До них
відносяться:
– уміння чітко формулювати інформаційні потреби;
– знання складу і можливостей інформаційно-пошукових мов;
– наявність навичок перекладу запитів з природної мови на
інформаційно-пошукові мови (ІПМ);
– знайомство з можливостями використовуваних у даній системі пакетів
прикладних програм і вміння передбачати результати їх використання;
– знання структури і правил обробки документів відповідного пошукового
масиву;
– знання алгоритмів і стратегій інформаційного пошуку.
Зауважуємо,
що
для
здійснення
довідково-бібліографічного
обслуговування на основі нових інформаційних технологій, необхідні: 1/
високий рівень інформаційної культури бібліотекаря й користувача; 2/
відповідна матеріально-технічна база; 3/ стабільний доступ в Інтернет; 4/ різні
бази даних (як власні, так і придбані); 5/ вміння цілеспрямованої роботи з
інформацією.
Актуальними і важливими залишаються лекційно-практичні курси
«Основи інформаційної культури», «Основи інформаційно-пошукової
системи» на основі програми, затвердженої Головним управлінням вищої і
середньої освіти для сільськогосподарських бібліотек, їх впровадження в
практику наукових сільськогосподарських бібліотек. Ці курси повинні
розкрити всі функції і можливості інформаційних центрів і дати можливість
студенту грамотно і самостійно орієнтуватися в інформаційних ресурсах
різних видів, а також оволодіти навичками і технологією роботи з
інформацією.
Отже, сьогодні формування інформаційної культури користувачів
залишається одним із пріоритетних напрямів вітчизняних наукових
сільськогосподарських бібліотек.
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Найбільше уваги приділили запровадженню такого навчання в 2013 р.
бібліотеки Дніпропетровського ДАУ, Луганського НАУ і Уманського НУС –
по 240год. (без змін), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» – 163год. (без змін),
Львівського НАУ – 134год. (на 22 >), Миколаївського НАУ – 132год. (на 30 >),
НУБіПУ (м.Київ) – 120год. (на 26 >), Херсонського ДАУ – 84год. (без змін),
Вінницького НАУ – 80год. (на 66 >), Харківського НТУСГ – 73год. (на 5 >),
ФБ Одеського ДАУ – 62год. (на 43 <), Таврійського ДАТУ – 60год. (на 28 >),
ФБ Харківського НАУ – 57год. (на 3 >), Житомирського НАЕУ – 46год. (на 12
>), Керченського ДМТУ – 38год. (на 12 >).
Найменший показник – у наукових бібліотеках: Подільського ДАТУ,
Харківської ДЗВА – по 10год.
Щодо недоліків у звітах – подано не передбачений Статформою
кількісний показник 3.3 «Діяльність бібліотеки на допомогу інформаційній
культурі користувачів:» НБ Білоцерківського НАУ (40?), Подільського ДАТУ
(10?), Львівського НУВМтаБТ (20?); на жаль, не проводилася робота зі
складання бібліографічних посібників (б-ки Білоцерківського НАУ,
Уманського НУС); відсутні дані про кількість абонентів індивідуальної
інформації (б-ки Уманського НУС); взагалі відсутнє планування
інформаційно-бібліографічної діяльності 2013-2014рр. (б-ка ВП НУБіПУ
«Бережанський АТІ»), а також – вміщення інформації в ЗМІ у наступному
році (б-ки Львівського НУВМтаБТ, ФБ Харківського НАУ, ВП НУБіПУ
«Бережанський АТІ»); у плануванні заходів інформаційно-бібліографічної
діяльності на 2014р. відсутня позитивна динаміка з обслуговування в
режимі «запит-відповідь», зокрема, у наукових бібліотеках: Білоцерківського
НАУ, ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», Львівського НАУ, Львівського
НУВМтаБТ, Полтавської ДАА, Сумського НАУ, Харківського НТУСГ,
Подільського ДАТУ, Уманського НУС, ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», ВП
НУБіПУ «Ніжинський АТІ»; на жаль, не обслуговує абонентів у режимі ВРІ
наукова бібліотека Уманського НУС.
Заплановано менше, ніж виконано у минулому році, науководопоміжних бібліографічних посібників науковою бібліотекою ПФ НУБіПУ
«Кримський АТУ», (у 13 бібліотеках, порівняно з минулим роком, ці
показники не змінилися), а також заплановано менше рекомендаційних
бібліографічних списків – у бібліотеках: Житомирського НАЕУ,
Таврійського ДАТУ, Львівського НУВМтаБТ, Полтавської ДАА, Харківського
НТУСГ (у інших сімох бібліотеках цей показник залишився на рівні минулого
року).
За планами на 2014р. зменшено кількість занять з підвищення
інформаційної культури у наукових бібліотеках: ФБ Одеського ДАУ,
Сумського НАУ; (у інших 10 бібліотеках цей показник залишився на рівні
минулого року). Загальна кількість консультацій також зменшилася у
бібліотеках: Львівського НУВМтаБТ, Львівського НАУ (у вісьмох інших
бібліотеках залишився цей показник без змін).
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Закономірним здається той факт, що кількість складених тематичних
бібліографічних списків кожною бібліотекою за звітний рік перевищує
кількість укладених бібліографічних покажчиків. За даними НБ Луганського
НАУ – бібліографічних покажчиків укладено (17), що на шість одиниць
більше, ніж списків (11). Виникає запитання. Чому? Будь-ласка, поясніть.
Слід зауважити, що відсутність показників планів у Статформах за 2013–
2014рр. надто ускладнює і забирає час для проведення науково-аналітичного
аналізу діяльності бібліотек. Особливо це стосується ФБ Харківського НАУ.
Науковим бібліотекам аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р.а. бажано надсилати разом зі
звітами
кращу
продукцію
своєї
інформаційно-бібліографічної
і
біобібліографічної діяльності (для підтвердження своєї діяльності та
поповнення фонду ННСГБ НААН).
Прохання, звернути увагу на вказані недоліки!
За результатами рейтингу наукових бібліотек ІІІ р.а. за ознакою
«Наукова інформаційно-бібліографічна діяльність» у 2013 році (Табл. 4)
– на І місці – наукова бібліотека Керченського ДМТУ;
– на ІІ місці – наукова бібліотека ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ»,
– на ІІІ місці – наукова бібліотека ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ».
За результатами рейтингу наукових бібліотек ІV р.а. за ознакою
«Наукова інформаційно-бібліографічна діяльність» у 2013 році (Табл. 4)
– на І місці – вдруге, наукова бібліотека Дніпропетровського ДАУ;
– ІІ місце розділили – наукова бібліотека Уманського НУС та
Херсонського ДАУ;
– на ІІІ місці – наукова бібліотека Миколаївського НАУ.
На жаль, останні місця дістались бібліотекам: Полтавської ДАА,
Львівського НУВМтаБТ, Харківської ДЗВА.
ФОРМУВАННЯ ФОНДУ
Документний фонд – головне джерело задоволення інформаційних
потреб своїх користувачів – є важливим науковим, культурним, освітнім та
інформаційним ресурсом держави, основою успішного функціонування
бібліотеки аграрного ВНЗ, як соціального інституту. Від його змісту і
наповнення залежить рівень інформаційно-бібліотечного обслуговування всіх
категорій читачів наукової сільськогосподарської бібліотеки, причетних до
розвитку аграрної науки, освіти, виробництва. Відповідність якості і багатства
фонду завданням бібліотеки ВНЗ та інформаційним потребам користувачів
визначає авторитет бібліотеки.
Інформаційний ресурс – стратегічна база бібліотеки, яка має відповідати
вимогам сьогодення, тому питання формування, вдосконалення структури,
способів ефективного використання та збереження інформаційних ресурсів є
одним із актуальних завдань бібліотеки.
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Сучасний процес формування та управління фондами – це комплекс
заходів, спрямованих на планомірне поповнення документних ресурсів, їх
упорядкування відповідно до виду, профілю, мети і завдань бібліотеки, потреб
користувачів.
Щодо змісту, методики формування і збереження бібліотечних фондів
аграрних ВНЗ, комплектатору важливо виходити з того, які видання
пропагують вищі етичні цінності, об’єднують (зближують) контингент
студентів, тобто діяти згідно духу і букви Декларації принципів
толерантності (прийнята ЮНЕСКО в 1995р.) і Декларації тисячоліття
(прийнята ООН у 2000р.), що пропонують направити енергію людей на
досягнення співробітництва..
У звітному році увага бібліотечних працівників наукових бібліотек
аграрних ВНЗ була зорієнтована на Концепцію Державної цільової
національно-культурної програми популяризації вітчизняної видавничої
продукції та читання на 2014–2018 рр., виконання якої дасть можливість
систематично поповнювати бібліотечні фонди необхідною вітчизняною
видавничою продукцією; збільшити кількість друкованих одиниць вітчизняної
видавничої продукції до двох книг на одну особу (за даними КПУ ім. І.
Федорова впродовж останніх п’яти років – одна книга на одну особу), а також
сукупний тираж вітчизняної видавничої продукції; розробити та встановити у
бібліотеках програмне забезпечення «електронний каталог «Бібліотека»»;
створити спеціалізований Інтернет-ресурс на базі Державної наукової
установи «Книжкова палата України ім. Івана Федорова» та ін.
Кожна наукова сільськогосподарська бібліотека активно працює над
поповненням фонду обов’язковим примірником продукції місцевих
видавництв. Для цього бібліотеки налагоджують конструктивну співпрацю з
управлінням у справах преси та інформації ОДА та щорічно уточнюють списки
зареєстрованих видавців і розповсюджувачів видавничої продукції у регіоні,
посилюють взаємодію з видавничими підприємствами щодо виконання
зобов’язань та реалізації прав виробників і одержувачів документів відповідно
до Закону України «Про обов’язковий примірник».
Бібліотечний фонд являє собою упорядковану сукупність документів,
придбаних бібліотекою у відповідності з її функціями і завданнями для
зберігання і надання їх своїм користувачам. Фонд покликаний забезпечувати
користувачів різноманітною і в достатній кількості документною продукцією,
відповідно до читацьких смаків, профілю професійних інтересів,
інформаційних і духовних потреб, запитів. Якість задоволення
інформаційних потреб користувачів служить критерієм правильності
функціонування бібліотечного фонду.
У звітному 2013 році формування повноцінного фонду було одним з
головних напрямів діяльності бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ҐV рівнів
акредитації, здійснення його аналізу, рекомплектування, яке потребувало
відповідної компетентності, особливої уваги, виважених рішень, творчого
підходу, забезпечуючи виконання історичної, інформаційної, культурної й
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освітньої функцій, вирішення важливіших освітніх завдань кожної наукової
бібліотеки аграрного ВНЗ.
Проведений аналіз показав, що найбільшу кількість нових надходжень
документів придбали бібліотеки: Таврійського ДАТУ – 18108 примірників (на
8507 >), НУБіПУ(м.Київ) – 16704 (на 1631 <), Миколаївського НАУ – 9122 (на
2762 <), Житомирського НАЕУ – 7088 (на 1578 <), Вінницького НАУ – 6652
(на 1578), Білоцерківського НАУ – 7649 (на 2539 <), Львівського НАУ – 4867
(на 1171 ), Уманського НУС 4016 (на 173 >), Дніпропетровського ДАУ – 3869
(на 335 <), Херсонського ДАУ – 3618 (на 3824 <), Луганського НАУ – 3452 (на
1395 <), Харківського НТУСГ – 5801 (на 2373 <), Полтавської ДАА – 6015 (на
2783 <), Сумського НАУ – 4004 (на 922 <), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» –
2780 (на 475 <), Львівського НУВМтаБТ – 2650 (на 586 <), ФБ Одеського ДАУ
1870 (на779 < минулорічного показника) та ін.
Менші надходження (але все ж таки здобутки, в умовах фінансової кризи)
мають бібліотеки: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» – 1738 (на 201 <), ВП
НУБіПУ «Ніжинський АТІ» – 1239 (на 71 <), Харківська ДЗВА – 1348 (на 181
>), Подільський ДАТУ – 1494 (на 885 <), Керченський ДМТУ – 1662 (на 1352
<), ФБ Харківського НАУ – 1803 (на 684 <) та ін.
Тобто, спостерігається, у порівнянні з минулими роками, значне
зменшення кількості нових надходжень документів (у 18-х наукових
бібліотеках аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р. а. у 2013р. (у 15-х – у 2012р.) (див. табл.)
Нові надходження документів 2008– 2013рр.
Рік
Загальний
Нові
фонд
надходження
документів
2008
9185381
214083
2009
9283627
147186
2010
9370778
171002
2011
9400177
146373
2012
9602573
123884
2013
9700273
108022
Всього по мережі нові надходження у 2013 р. склали 108022 видання, що
на 15862 видання менше, ніж у минулому 2012р.
Загальний фонд по мережі станом на 01.01.2014р. становив 9700273, що
на 97700 видань більше, ніж минулого року.
Згідно аналізу, по кількості загальних фондів попереду йдуть бібліотеки:
НУБіПУ(м.Київ) (1024407), ФБ Одеського ДАУ (742153), Подільського ДАТУ
(633917), ФБ Харківського НАУ (607150), Білоцерківського НАУ (604824), ПФ
НУБіПУ «Кримський АТУ» (596934), Львівського НАУ (552083),
Житомирського НАЕУ (474694), Херсонського ДАУ (453437), Луганського
НАУ (424814), Харківського НТУСГ (413443), Полтавська ДАА (402036),
Таврійського ДАТУ (398010), Дніпропетровського ДАУ (386471),
Миколаївського НАУ (344505) та ін.
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Порівнюючи обсяги загальних фондів бібліотек ВНЗ, підтвердилось, що
значно менші фонди обіймають наукові бібліотеки ІІІ рівня акредитації: ВП
НУБіПУ «Бережанський АТІ» (54120), Керченський ДМТУ (88181), ВП
НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (93541).
Приємно відзначити, що поповнення фондів у звітному році відбулося у
20-х бібліотеках мережі (у минулому 2012р. відзначилось лише 7 бібліотек), за
виключенням 3-х бібліотек: НУБіПУ (м.Київ) (-4334), Львівського НАУ (6676), Житомирського НАЕУ (-2213).
У наукових сільськогосподарських бібліотеках формування фонду
навчальної літератури здійснюється з урахуванням книгозабезпеченості
окремих дисциплін і спеціальностей. Більшість наукових бібліотек плідно
працюють з викладачами з питань забезпечення студентів навчальною
літературою та придбання нової. Викладачі-куратори студентських груп
запрошують бібліотекарів для проведення тематичних бесід на кураторських
годинах тощо.
Станом на 01.01.2014р. у структурі загального фонду, фонд підручників
у наукових бібліотеках аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р.а. становив 4682238од.зб., що на
78118 од. більше, ніж минулого року. У середньому – 203576 по мережі, що на
3397 більше минулорічного показника, і 35 підручників – припадає на кожного
студента.
Найбільші фонди підручників у наукових бібліотеках: ФБ Одеського
ДАУ (398902), Білоцерківського НАУ (340216), НУБіПУ(м.Київ) (327734),
Миколаївського НАУ (282933), ФБ Харківського НАУ (277767), Харківського
НТУСГ (264260), Херсонського ДАУ (245665), Львівського НАУ (227131),
Таврійського ДАТУ (224930), Житомирського НАЕУ (223412), Луганського
НАУ (223201), Дніпропетровського ДАУ (194419), Львівського НУВМтаБТ
(192179), Полтавська ДАА (191772), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (181497),
Вінницького НАУ (169273), Подільського ДАТУ (162066) та ін.
За нашими підрахунками, найбільша кількість підручників на одного
студента аграрного ВНЗ припадає в бібліотеках: Керченського ДМТУ (56),
Харківського НТУСГ і ФБ Одеського ДАУ (по 55); ФБ Харківського НАУ і
Херсонського ДАУ (по 54), Білоцерківського НАУ і Львівського НУВМтаБТ
(по 46), Таврійського ДАТУ (43), Миколаївського НАУ (38), Харківської (36);
Подільського ДАТУ, ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» і Луганського НАУ (по
35); менше – в бібліотеках: Львівського НАУ (28), НУБіПУ(м.Київ) і
Дніпропетровського ДАУ (по 27); Житомирського НАЕУ (26),
Найменшу кількість підручників складають загальні фонди бібліотек:
Уманського НУС (40760), що в середньому становить – 13 підручників на
кожного студента; Сумського НАУ (145950) – по 19 підручників; Вінницького
НАУ (169273) – по 23 підручники, Полтавської ДАА (191772) – по 25
підручників). Зазначимо, в наукових бібліотеках ІІІ р.а. ВП НУБіПУ
«Ніжинський АТІ», хоча фонд підручників порівняно невеликий (77720), проте
в середньому припадає по 37 підручників на кожного студента, що відповідає
середньому показнику по мережі. Це саме можна сказати й про наукову
52
52

бібліотеку ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (фонд – 43981, в середньому
припадає – по 36 підручників).
Якщо точніше, – у середньому на одного студента по мережі припадає –
34.6 проти 33,1 підручників ( у минулому 2012 році).
Щодо першочергових завдань наукових сільськогосподарських
бібліотек, особливої уваги потребує збирання повного комплекту друкованих
та електронних навчальних і науково-методичних документів з дисциплін, які
викладаються і передбачені навчальним планом в кожному університеті,
визначення їх оптимальної екземплярності для забезпечення навчального
процесу, створення на їх основі бібліографічної і повнотекстової БД.
У нинішніх умовах скорочення асигнувань на комплектування фондів у
звітному році простежувалася тенденція використовування книгообміну,
благодійності, договірної системи. Для повноцінного книгообміну бібліотекам
необхідно окремо виділити обмінний фонд. Це дає можливість одержати
додаткове значне поповнення своїх фондів.
Аналіз книгообміну бібліотек аграрних ВНЗ за 2013р. свідчить, що
обмінний фонд по мережі нараховує всього 113305 видань, що на 7732 од.зб.
більше, ніж минулого року.
Найбільший обмінний фонд виділено у бібліотеках: Сумського НАУ
(24933), ФБ Одеського ДАУ (22603), Миколаївського НАУ (19802),
Харківської ДЗВА (14923), Уманського НУС (11196), Подільського ДАТУ
(6174), Дніпропетровського ДАУ (4508), ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ»
(2650), НУБіПУ (м. Київ) (2098), Білоцерківського НАУ (2010), Херсонського
ДАУ (635), Львівського НУВМтаБТ (556), Таврійського ДАТУ (542), ФБ
Харківського НАУ (415).
Збільшився обмінний фонд у звітному році у бібліотеках: Сумського
НАУ (+2779 од.зб.), Дніпропетровського ДАУ (+2313), НУБіПУ(м.Київ)
(+1915), Уманського НУС (+251), ФБ Харківського НАУ (+115), Луганського
НАУ (+100), ФБ Одеського ДАУ (+60), Львівського НУВМтаБТ (+16),
Миколаївського НАУ (+2).
Варто зазначити, що успішній роботі з обмінним фондом посприяла
здебільшого активність у здійсненні книгообміну, використовуванні
договірної системи, оформленні дарів від учених-аграрників тощо.
Залишилися незмінними, порівняно з минулим роком, обмінні фонди у
наукових бібліотеках: Харківської ДЗВА (14923), Подільського ДАТУ (6174),
ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ (2650).
Зменшився обмінний фонд порівняно з минулим роком у бібліотеках:
Білоцерківського НАУ (-152), Херсонського ДАУ (-50), Житомирського НАЕУ
(-27), Таврійського ДАТУ (-9).
Найменші показники обмінного фонду – у наукових бібліотеках
Луганського НАУ (100), Житомирського НАЕУ (160).
З’явився обмінний фонд у 2013р. в науковій бібліотеці Луганського НАУ
(100). Для початку непогано!
Проте, ряд бібліотек: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Вінницького
НАУ, Керченського ДМТУ, ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», Львівського
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НАУ, Полтавської ДАА, Харківського НТУСГ – не виділили обмінних фондів
з різних вмотивованих причин.
Важливішим завданням сільськогосподарських бібліотек є зберігання
пам’яток аграрної галузі й культури, одночасно надаючи доступ до них
широкому колу користувачів.
У 2013р. майже всі, за винятком бібліотек: ВП НУБіПУ «Бережанський
АТІ», Керченського ДМТУ, Полтавської ДАА та Харківського НТУСГ,
звітували про кількісні показники фондів цінних і рідкісних видань, які
планується, як і обмінні фонди, перевести на електронні носії інформації.
Всього на 01.01.2014р. їх налічувалось 86345 проти 110315 од. зб., у минулому
році, що на 23976 менше, ніж минулого року. Здебільшого це пояснюється
проведенням експертної перевірки і оцінки цих фондів, внаслідок чого частину
їх було переведено до загального фонду бібліотеки. Це стосується наукових
бібліотек: Львівського НУВМтаБТ (20118од.зб., що значно менше
минулорічного показника), Білоцерківського НАУ (1512, що на 188 од.зб. <),
Житомирського НАЕУ (444, на 51од.зб. <).
Фонд цінних і рідкісних видань наукових бібліотек ІІІ-ІV р.а.
аграрних ВНЗ (2009–2013 рр.)
Рік

2009
2010
2011
2012
2013

Фонд цінних і
рідкісних
видань(од.зб.)
108361
108773
108926
110315
86339

Різниця
щорічних
надходжень
+103905
+412
+153
+1389
–23976

Найбільші фонди цінних і рідкісних видань у звітному році обіймали
бібліотеки: ФБ Харківського НАУ (15500, що на 1792од.зб. >), Львівського
НАУ (10122), ФБ Одеського ДАУ (9249), Харківської ДЗВА (6000) – всі без
змін; Дніпропетровського ДАУ (5220, що на 24од.зб. >), НУБіПУ(м.Київ)
(4633, що на 277 од.зб.>), Уманського НУС (4000 – без змін), ПФ НУБіПУ
«Кримський АТУ» (3103, що на 16од.зб. >), Таврійського ДАТУ (2311, що на
40од.зб >), Миколаївського НАУ (1218 – без змін), Подільського ДАТУ (748,
що на 3од.зб. >), Луганського НАУ (732, що на 79 од.зб >), Херсонського ДАУ
(657, що на 22 од.зб. >), Сумського НАУ (613, на 22од.зб. >, ніж минулого
року) та ін.)
Значно менші показники – у бібліотеках: Вінницького НАУ (39), ВП
НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (126), Житомирського НАЕУ (444) та ін.
Не виділено із загального фонду цінні й рідкісні видання в чотирьох
наукових бібліотеках: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Керченського ДМТУ,
Полтавської ДАА, Харківського НТУСГ.
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З’явився фонд цінних і рідкісних видань у 2013р. в науковій бібліотеці
Вінницького НАУ (39 од.зб.). Вітаємо!
Ще раз зауважуємо, в територіальних об’єднаннях (ТО) обласних
сільськогосподарських бібліотек доцільно створити цілісну систему обробки
наявних цінних і рідкісних видань: їх дослідження, бібліографічний запис,
популяризацію і консервацію, забезпечити охорону та юридичну захищеність,
адже духовна місія бібліотеки полягає саме в збереженні і передачі наступним
поколінням «пам’яті людства»; тим паче, що одним із провідних напрямів
сучасної державної культурної політики є забезпечення зберігання і
раціонального використання пам’яток книжкової культури.
Роль бібліотеки в збереженні історичної пам’яті людства, зафіксованої на
документних носіях і в її ретрансляції, набуває сьогодні особливого
соціокультурного значення, оскільки сприяє розвитку гуманітарної культури й
гуманізації суспільних відносин.
Нагадуємо, що важливим завданням наукових сільськогосподарських
бібліотек залишається формування електронної тематичної колекції,
присвяченої історії й культурі регіону (області), забезпечення доступу
рідкісних краєзнавчих документів шляхом їх оцифрування з тим, щоб кожен
бажаючий, незалежно від місця проживання, мав можливість безкоштовного
доступу до унікальних безцінних джерел інформації про особливості
історичного, суспільно-політичного й культурного розвитку області.
Яскравим досвідом оприлюднення фонду цінних і рідкісних видань через
його бібліографування є науково-допоміжний бібліографічний покажчик
ННСГБ НААН «Фонд видань сільськогосподарської тематики Державної
наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії
аграрних наук України, випущених у ХІХ столітті та включених до
державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне
надбання (1802–1900)» (К., 2011. – 524с.).
У звітному році майже всі бібліотеки мережі аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р.а.
продовжували і розвивали роботу з переходу на автоматизований режим.
У наукових бібліотеках мережі існують різні форми, типи і види
бібліографічних ресурсів, створюваних ними. При цьому намітилося явне
просування в сторону створення електронних ресурсів, які далеко не
вичерпуються ЕК. На жаль, не завжди створення спеціалізованих БД
належним чином оснащується відповідним програмним забезпеченням.
Щодо забезпечення наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ–ІV р.а.
комп’ютерною технікою, варто відзначити, що на відміну від показників
минулого року, коли парк комп’ютерів по мережі збільшився на 26од. і
складав – 612од., то за звітний 2013 рік він, на жаль, нараховує – 589од., що на
26од. менше.
Згідно аналізу звітів, впродовж звітного року доступ до Internet для
користувачів мають 22 бібліотеки мережі (всього – 95.65%), тобто лише одна
бібліотека (Львівського НУВМтаБТ) бажає виправити становище.
З метою підвищення ефективності обслуговування користувачів і
задоволення їхніх інформаційних потреб, активну роботу впродовж року
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проводили підзвітні бібліотеки зі створення баз даних (БД). Всього – 280
проти 263од., що на 17од. більше минулорічного показника.
Важливим кроком до створення власної електронної бази стало придбання
системи автоматизації сільськогосподарських бібліотек – ІРБІС у 11-ти
бібліотеках, поетапне впровадження якої забезпечує комп’ютеризацію всіх
напрямів діяльності бібліотеки. Сьогодні на базі ІРБІС бібліотеки аграрних
ВНЗ створюють власні інформаційні ресурси, в т.ч. електронні каталоги (ЕК) і
різні бази даних (БД). У п’ятьох бібліотеках запроваджено систему
УФД/Бібліотека; в бібліотеці Вінницького НАУ – систему АСУ «Софія»,
Полтавської ДАА – «Електронна бібліотека»; в бібліотеці Харківського НАУ
– ІSIS. Станом на 01.01.2014р. – програмне забезпечення залишається
відсутнім у чотирьох бібліотеках: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ»,
Подільського ДАТУ, Харківської ДЗВА, Львівського НУВМтаБТ.
Найкращих результатів по створенню баз даних досягли бібліотеки
Дніпропетровського ДАУ і Білоцерківського НАУ (по 25), НУБіПУ(м. Київ)
(21), Миколаївського НАУ і ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (по 18),
Херсонського ДАУ (17), Сумського НАУ (16), Подільського ДАТУ і (15),
Львівського НАУ і Таврійського ДАТУ (по 14), Луганського НАУ, ФБ
Одеського ДАУ і Уманського НУС (по 13), Харківського НТУСГ (11),
Полтавської ДАА (10) та ін.
У звітному році створили БД понад план бібліотеки НУБіПУ (м. Київ)
(+4), Дніпропетровського ДАУ і Житомирського НАЕУ (по +3), Львівського
НУВМтаБТ, Миколаївського НАУ, Таврійського ДАТУ і Харківського НАУ
(по +2), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», Луганського НАУ, Львівського НАУ,
Харківського НТУСГ, Уманського НУС (по +1).
При цьому працівники наукових бібліотек дбають про затребуваність
окремих БД у бібліотеці, оскільки через недостатню інформованість про них
користувачів – бракує мотивації звернення до інформації БД. В такому разі
бібліотеці потрібно активізувати рекламування ресурсів і послуг шляхом
розробки буклетів і пам’яток, системи масового й групового бібліографічного
інформування, через веб-сайт, «біжучий» рядок тощо. Досвід показує, що
естетично витримана реклама не дратує і не втомлює читачів, а розглядається
ними як необхідна і корисна частина діяльності бібліотеки.
Незмінною, у порівнянні з минулим роком, залишилась кількість БД у
бібліотеках: Білоцерківського НАУ (25), Херсонського ДАУ (17), Сумського
НАУ (16), Подільського ДАТУ (15), ФБ Одеського ДАУ і Уманського НУС
(по13), Полтавської ДАА (10), Вінницького НАУ, Житомирського НАЕУ,
Керченського ДМТУ і Харківської ДЗВА (по 5), ВП НУБіПУ «Ніжинський
АТІ» (4), ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (2).
Останні шість названих бібліотек, крім того, що мають порівняно малу
кількість БД, на жаль, залишають цю кількість незмінною, знаючи, що варто
активніше працювати зі створення нових баз даних, адже цього недостатньо
для успішних результатів роботи бібліотеки, її позитивного іміджу. Прохання
звернути на це особливу увагу.
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Впродовж звітного року найактивніше попрацювали з наповнення
власних БД і ЕК бібліотеки: ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (672031, що на
71725 бібліогр. записів більше (>), ніж минулого року), Білоцерківського НАУ
(557301 – на 207301 >), Дніпропетровського ДАУ (285015 – на 242859 >),
Сумського НАУ (334442 – на 128050 >), Харківського НТУСГ (286229 – на
141908 >), ФБ Одеського ДАУ (322288 143193 – на 179095 >), Луганського
НАУ (303482 – на 166072 >), Херсонського ДАУ (287439 – на 154431 >),
Подільського ДАТУ (139588 – на 8569 >), Вінницького НАУ (129604 – на
171840 >), Львівського НАУ (110122 – на 32352 > ), НУБіПУ (м.Київ) (124013
– на 15381 >), Уманського НУС (102969 – на 2315 >), Миколаївського НАУ
(123354 – на 26659 >, ніж минулого року) та ін.
Менші успіхи – у бібліотеках Харківської ДЗВА (640), Львівського
НУВМтаБТ (27043), ФБ Харківського НАУ (45399), Керченського ДМТУ
(47788) та ін. Загальний об’єм БД і ЕК (кількість бібліографічних записів) по
мережі складає – 4402126 проти 2852814, що на 1549312 більше
минулорічного показника.
За даними аналізу, впродовж звітного року помітно активізувалася робота
наукових бібліотек мережі з розширення об’єму БД – 742014 бібліографічних
записів (на 281711 >), проте зменшилась їх кількість, з розширення об’єму ЕК
– 293455 (на 210292 <), у порівнянні з минулим роком. На 01.01 2014р., у БД і
ЕК було введено всього – 1035469 бібліографічних записів, проти 964050, що
на 71419 > минулорічного показника.
Найбільшу їх кількість упродовж звітного року введено бібліотеками:
Білоцерківського НАУ (95000), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (72345),
Вінницького НАУ ( 46498), ФБ Одеського ДАУ (41705), Львівського НАУ
(35924), Житомирського НАЕУ (32050), Луганського НАУ (30290),
Дніпропетровського ДАУ (28878), Миколаївського НАУ (26668), Сумського
НАУ (24487), Уманського НУС (22365), Херсонського ДАУ (21423),
Харківського НТУСГ (19315), НУБіПУ (м.Київ) (15382) та ін.
Заслуговують на кращі результати бібліотеки: Харківської ДЗВА (72), ВП
НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (2062), ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (4852),
Полтавської ДАА (6545) та ін.
Щодо недоліків – на жаль, у звіті бібліотеки ВП НУБіПУ «Бережанський
АТІ» відсутні дані підрозділу 4.5 Електронні ресурси, забезпечення доступу
– Уведено записів за рік в ЕК; не подано наступні дані: «Загальна кількість
записів у ЕК»; відсутність показників планів у Статформах за 2013–2014рр.
надто ускладнює і забирає час для проведення науково-аналітичного аналізу
діяльності бібліотек. Особливо це стосується ФБ Харківського НАУ.
На жаль, шість наукових бібліотек мережі створили найменшу кількість
БД: Вінницького НАУ, Житомирського НАЕУ, Керченського ДМТУ і
Харківської ДЗВА (по 5), ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (4), ФБ Харківського
НАУ (3), ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (2), залишаючи цю кількість
впродовж кількох років незмінною.
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Веб-сайтів або веб-сторінок ще не мають наукові бібліотеки:
Білоцерківського НАУ, Львівського НУВМтаБТ, ВП НУБіПУ «Ніжинський
АТІ», Подільського ДАТУ, Уманського НУС.
Відсутня позитивна динаміка у плануванні введення бібліографічних
записів до БД та ЕК бібліотек: Білоцерківського НАУ, Львівського НАУ,
Таврійського ДАТУ, Подільського ДАТУ, Харківської ДЗВА.
Не виділено із загального фонду цінні й рідкісні видання в п’ятьох
наукових бібліотеках: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Керченського ДМТУ,
Полтавської ДАА, Харківського НТУСГ, а також обмінні фонди у сімох
наукових бібліотеках: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Вінницького НАУ,
Керченського ДМТУ, ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», Львівського НАУ,
Полтавської ДАА, Харківського НТУСГ.
Шановні колеги! Зверніть, будь-ласка, увагу на вказані недоліки та
по можливості негайно їх виправте.
На методичних радах Головних бібліотек ТО з позицій комплексного
підходу мають розглядатися не лише концептуальні методологічні,
організаційні і технологічні питання системної роботи по збереженню
книжкових пам’яток, але й актуальні проблеми оцифровування документів
незалежно від їх носія, включаючи інформаційні ресурси ТО, всієї мережі
сільськогосподарських бібліотек, і подальшого зберігання цифрових копій.
При цьому системна постановка вказаних проблем має базуватися на
пріоритетних завданнях зі збереження культурної спадщини Стратегічного
плану Програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» на 2008 – 2014 рр.».
Сьогодні в практику наукових сільськогосподарських бібліотек входять
процеси, без яких бібліотека вже не може обійтися – це організація
електронного фонду з акцентом на збереження та реставрацію книжкових
пам’яток, як важливої частки національно-культурної спадщини, робота з
віддаленими користувачами, електронна доставка документів, автоматизація
всіх технологічних процесів.
Пам’ятаймо, що активне впровадження нових інформаційних технологій,
модернізація бібліотечних процесів, відкриває нову стратегію на перспективу
у розвитку наукових бібліотек аграрних ВНЗ, зокрема, та бібліотечної справи в
Україні.
Щодо недоліків, слід зауважити, що відсутність показників планів у
Статформах за 2013–2014рр. надто ускладнює і забирає час для проведення
науково-аналітичного аналізу діяльності бібліотек. Особливо це стосується ФБ
Харківського НАУ, ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ»; на жаль, розділ
«Електронні ресурси» виконано за старою Статформою бібліотеки: НУБіПУ
(м.Київ), Уманського НУС, Харківської ДЗВА (кількість уведених записів
за рік окремо до БД і ЕК ?); відсутні плани цілого розділу (б-ка ВП НУБіПУ
«Бережанський АТІ»; загальна кількість записів у БД і ЕК у плані на 2014 рік
чомусь менша на 131588 записів. Чому?; немає програмного забезпечення,
відсутній веб-сайт (НБ Подільського ДАТУ); мають місце розбіжності даних
про наявність комп’ютерів (НУБіПУ (м.Київ); відсутня активність створення
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БД – є у наявності лише три БД, план створення наступних – відсутній, як і
плани з формування фонду (ФБ Харківський НАУ); відсутні електронні
видання компакт-дисків, програмне забезпечення та веб-сайт (НБ
Львівського НУВМтаБТ); немає виходу в локальну мережу (НБ
Керченського ДМТУ); основний і загальний фонд чомусь відображено
однаковою цифрою – 401981/55 (НБ Полтавської ДАА); на жаль, у звіті
бібліотеки ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» відсутні дані підрозділу 4.5
Електронні ресурси, забезпечення доступу – Уведено записів за рік в ЕК;
не подано наступні дані: «Загальна кількість записів у ЕК»; відсутність
показників планів у Статформах за 2013–2014рр. надто ускладнює і забирає
час для проведення науково-аналітичного аналізу діяльності бібліотек.
Особливо це стосується ФБ Харківського НАУ.
На жаль, шість наукових бібліотек мережі створили найменшу кількість
БД: Вінницького НАУ, Житомирського НАЕУ, Керченського ДМТУ і
Харківської ДЗВА (по 5), ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (4), ФБ Харківського
НАУ (3), ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (2), залишаючи цю кількість
впродовж кількох років незмінною.
Веб-сайтів або веб-сторінок ще не мають наукові бібліотеки:
Білоцерківського НАУ, Львівського НУВМтаБТ, ВП НУБіПУ «Ніжинський
АТІ», Подільського ДАТУ, Уманського НУС.
Відсутня позитивна динаміка у плануванні введення бібліографічних
записів до БД та ЕК бібліотек: Білоцерківського НАУ, Львівського НАУ,
Таврійського ДАТУ, Подільського ДАТУ, Харківської ДЗВА.
Не виділено із загального фонду цінні й рідкісні видання в п’ятьох
наукових бібліотеках: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Керченського ДМТУ,
Полтавської ДАА, Харківського НТУСГ, а також обмінні фонди у сімох
наукових бібліотеках: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Вінницького НАУ,
Керченського ДМТУ, ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», Львівського НАУ,
Полтавської ДАА, Харківського НТУСГ.
Шановні колеги! Зверніть, будь-ласка, увагу на вказані недоліки та
по можливості негайно їх виправте.
За результатами рейтингу наукових бібліотек ІІІ р.а. за ознакою
«Формування фонду» у 2013 році (Табл. 5)
– на І місці – наукова бібліотека ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ»;
– на ІІ місці – наукова бібліотека Керченського ДМТУ;
– на ІІІ місці – наукова бібліотека ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ».
За результатами рейтингу наукових бібліотек ІV р.а. за ознакою
«Формування фонду» у 2013 році (Табл. 5)
на І місці – залишається наукова бібліотека ФБ Одеського ДАУ;
на ІІ місці – наукова бібліотека НУБіПУ (м. Київ);
на ІІІ місці – наукова бібліотека ФБ Харківського НАУ.
(Табл. 5).
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Останні місця належать, на жаль, науковим бібліотекам Вінницького
НАУ, Полтавської ДАА, Харківського НТУСГ.
За результатами рейтингу наукових бібліотек ІІІ р.а. за ознакою
«Електронні ресурси» у 2013 р. (Табл. 6)
– на І місці – наукова бібліотека Керченського ДМТУ;
– на ІІ місці – наукова бібліотека ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ»;
– на ІІІ місці – наукова бібліотека ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ».
За результатами рейтингу наукових бібліотек ІV р.а. за ознакою
«Електронні ресурси» у 2013 році (Табл.6)
– І місце – зайняла наукова бібліотека Білоцерківського НАУ;
– ІІ місце – наукова бібліотека ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ»;
– ІІІ місце – належить науковій бібліотеці Дніпропетровського ДАУ
(Табл. 6).
Останні місця дісталися, на жаль, науковим бібліотекам Харківської
ДЗВА, ФБ Харківського НАУ, Львівського НУВМтаБТ.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА,
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Науково-методична, науково-дослідна, видавнича діяльність –
важливий аспект діяльності наукової бібліотеки, який потребує неабиякого
досвіду і таланту, компетентності і ентузіазму, творчої ініціативи і великої
відповідальності.
Науково-методична діяльність – найбільш ефективний і демократичний
різновид сприяння науковим бібліотекам у впровадженні прогресивних
прийомів та методів роботи, умова подальшого поліпшення обслуговування
користувачів, інформаційної та довідково-бібліографічної діяльності, сприяння
впровадженню сучасних інноваційних бібліотечних технологій.
У звітному 2013 році ця робота була спрямована на сприяння розвитку та
удосконалення роботи наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації, підвищення їх ролі в розвитку культури, аграрної науки, освіти,
агропромислового виробництва, а також на ефективне використання
інформаційних ресурсів, вивчення і впровадження інновацій, нововведень,
створення необхідних умов для їх інтеграції, насамперед в межах обласних
ТО, очолюваних 13-ма Головними бібліотеками аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації.
Методична діяльність була спрямована на надання кваліфікованої
методичної допомоги з формування єдиного бібліотечно-інформаційного
простору в окремій області (регіоні), що відбувається завдяки корпоративній
взаємодії колективних членів обласних ТО сільськогосподарських бібліотек,
об’єднуючи їх інтелектуальні й інформаційні ресурси для вирішення
відповідальних професійних завдань і функцій.
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У більшості наукових бібліотек впродовж 2013 року науково-методичне
забезпечення здійснювалося за наступними напрямами: 1/ науковоаналітичний аналіз роботи; 2/ консультаційна та методична допомога; 3/
організація і проведення заходів з підвищення кваліфікації бібліотечних
працівників; 4/ проведення нарад та семінарів; 5/ впровадження та
удосконалення технологічних процесів роботи; 6/ підготовка організаційнотехнологічної і нормативної документації; 7/ впровадження інновацій; 8/
відвідування бібліотек.
Впродовж року Головними бібліотеками мережі проводилася активна
робота з надання консультаційно-методичної допомоги співробітникам різних
підрозділів бібліотек-учасниць ТО. Були підготовлені і проведені консультації
щодо оформлення документації з перевірки фондів, складання планів і звітів, з
питань бібліографічної діяльності, підготовки мультимедійних презентацій,
організації і проведення масових заходів та ін.
Впродовж 2013р. науковими бібліотеками аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р. а.
проведено цілий комплекс взаємопов’язаних заходів, які на початок 2014р.
склали у загальній кількості – 3410, що на 523 більше, ніж минулого року.
Бібліотечні працівники ряду бібліотек продемонстрували професіоналізм і
високу майстерність в організації конференцій і семінарів, усвідомлюючи
значення проведення цих заходів для успішного досягнення поставленої мети.
В першу чергу, це стосується бібліотек, які мають найкращі успіхи як
щодо кількості, так і якості проведення конференцій, семінарів, «круглих
столів». Це бібліотеки: Миколаївського НАУ (8), Дніпропетровського ДАУ і
Херсонського ДАУ (по 6); Вінницького НАУ (5), ПФ НУБіПУ «Кримський
АТУ» і Луганського НАУ (по 4); Житомирського НАЕУ, НУБіПУ (м. Київ),
Сумського НАУ і Харківського НТУСГ (по 3);
По два заходи провели наукові бібліотеки Білоцерківського НАУ,
Львівського НАУ, Подільського ДАТУ і ФБ Харківського НАУ ; по одному –
дві бібліотеки: Таврійського ДАТУ і Уманського НУС. Решта, три бібліотеки
ІІІ р.а. та п’ять бібліотек ІV р.а., ці важливі заходи, на жаль, не проводили з
різних причин.
Шість бібліотек навіть перевиконали заплановане на 2013 рік:
Білоцерківського НАУ, Дніпропетровського ДАУ, НУБіПУ (м. Київ),
Миколаївського НАУ, Сумського НАУ і Харківського НТУСГ (по+1). Вісім
бібліотек ці показники залишили без змін, на рівні минулого року.
Всього проведено за рік – 55 заходів (семінарів і конференцій), що на 1од.
<, ніж минулого року.
Заслуговує схвалення і наслідування досвід проведення конференцій у
2013 році таких як: «90 років на службі науки, просвіти та виховання
майбутнього аграрія вищого ґатунку» (Наук.-практ. конф. агр. б-к
Дніпропетровського регіонального об’єднання), підготувавши 14 доповідей
актуальної тематики; «Бібліотека ВНЗ: складові успішної діяльності»
(Міжнар. наук.-практ. конф., 30 жовт. 2013р.) НБ Харківського НТУСГ – 6
доповідей і повідомлень, та ін.
61
61

Впродовж звітного року було проведено ряд важливих семінарів», які
організувала і провела НБ ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» і, які
заслуговують на увагу, а саме: «Сучасні технології бібліотечного
обслуговування користувачів» (28 лют. 2013р.), «Збереження фонду – це
актуально» (31 трав. 2013р.), «Електронно-бібліотечні системи» (31 жовт.
2013р.); «Бібліотека навчального закладу: пріоритетні напрями
діяльності»(22-23 жовт. 2013р.) – НБ Львівського НАУ, метою якого було
обговорення низки проблем щодо впровадження нових інформаційних
технологій у процесі обслуговування користувачів, створення власних
інформаційних ресурсів; «Імідж бібліотеки та бібліотекаря навчального
закладу в сучасних умовах на прикладі бібліотеки ПДАТУ»,
«Запровадження інноваційних технологій в контексті традиційних форм»
– НБ Подільського ДАТУ, на яких проводилися практичні заняття,
презентації масових заходів, майстер-класи; «Електронні ресурси
бібліотек навчальних закладів у інформаційному забезпеченні освіти та
науки», семінару-практикуму «Світ ділового спілкування» та семінарунаради «Новітні бібліотечно-бібліографічні та інформаційні технології, як
фактор
ефективного
обслуговування
користувачів»
–
НБ
Дніпропетровського НАУ; «круглих столів»: «Соціокультурна діяльність
бібліотек
аграрних
навчальних
закладів
Дніпропетровського
регіонального об’єднання» та «Плануємо роботу на 2014 рік» (20 груд.
2013р.) – НБ ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ»; «Гіркий присмак полину»
(до Чорнобильської трагедії) – НБ Подільського ДАТУ, та ін.
Проведений аналіз показує, що в 2013 р. виконали заплановане з
організації конференцій та семінарів бібліотеки: Житомирського НАЕУ, ПФ
НУБіПУ «Кримський АТУ», Луганського НАУ, Львівського НАУ,
Подільського ДАТУ, Таврійського ДАТУ, Уманського НУС, ФБ Харківського
НАУ, Херсонського ДАУ.
Ряд бібліотек планові показники (2013–2014)рр. залишили без змін:
Білоцерківського НАУ, Вінницького НАУ, Дніпропетровського ДАУ,
Житомирського НАЕУ, ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», НУБіПУ (м. Київ),
Львівського НАУ, Подільського ДАТУ, Таврійського ДАТУ, Уманського
НУС, ФБ Харківського НАУ, Харківського НТУСГ, Херсонського ДАУ.
На жаль, не звітували, а значить – не проводили цих заходів сім
бібліотек: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Керченського ДМТУ,
Львівського НУВМтаБТ, ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ», ФБ Одеського ДАУ,
Полтавської ДАА, Харківської ДЗВА, з різних причин.
Важливими науково-методичними заходами є також практикуми та
стажування, що сприяють підвищенню кваліфікації та професійної
майстерності бібліотечних працівників, яких гідно провели 18 із 23-х
бібліотек: Таврійського ДАТУ (35), Харківського НТУСГ (21), Житомирського
НАЕУ і Сумського НАУ (по 15), Херсонського ДАУ (12), Луганського НАУ
(10), Дніпропетровського ДАУ (7), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (6), ФБ
Одеського ДАУ (5), Миколаївського НАУ і ФБ Харківського НАУ (по 3);
Білоцерківського НАУ, Львівського НАУ, Полтавської ДАА, Харківської
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ДЗВА (по 2), Вінницького НАУ, ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ», Уманського
НУС (по 1).
Всього проведено – 143 проти 149 заходів, що на 6 од. менше, ніж
минулого року.
Перевиконали план проведення практикумів і стажувань бібліотеки:
Житомирського НАЕУ (+12), Таврійського ДАТУ (+5), Миколаївського НАУ і
Харківського НТУСГ (по +1).
Заслуговують схвалення, зокрема, дві бібліотеки, що виконали чомусь
незаплановані заходи на 2013р. – це ФБ Харківського НАУ (3) і ВП НУБіПУ
«Ніжинський АТІ» (1).
Виконали план 2013р., але у планах роботи на наступний 2014р. з
проведення практикумів і стажувань відсутня позитивна динаміка у 8-х
бібліотеках: Львівського НАУ, Дніпропетровського ДАУ, ФБ Одеського ДАУ,
Полтавської ДАА, Сумського НАУ, Харківської ДЗВА, Херсонського ДАУ,
Уманського НУС.
Не проводили заходів і не звітували – п’ять проти чотирьох бібліотек, у
минулому році: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Львівського НУВМтаБТ,
НУБіПУ(м.Київ), Керченського ДМТУ, Подільського ДАТУ.
Слід зазначити, що методичні консультації, які впродовж року надавались
безпосередньо співробітникам та підзвітним бібліотекам ТО, здебільшого мали
детальний виклад методики й організації роботи з визначеної теми там, де це
було особливо потрібно.
Впродовж звітного року методичних консультацій було проведено –
1559 проти 1411, що на 148 од. більше минулорічного показника.
Найбільше консультацій провели наукові бібліотеки: Херсонського ДАУ
(469 – на 82 >, ніж минулого року), Таврійського ДАТУ (320 – на 40 >),
Дніпропетровського ДАУ (95 – на 10 >), Сумського НАУ (83 – на 1>), ПФ
НУБіПУ «Кримський АТУ» (70 – без змін), НУБіПУ (м.Київ) (64 – на 4 >) і
Львівського НАУ (64 – на 1 <), Харківської ДЗВА (60 – на 5 <), Подільського
ДАТУ (58 – на 13 <), і порівняно менше – Луганського НАУ (47 – без змін),
Вінницького НАУ (40 – на 14 >), ФБ Харківського НАУ (36 – на 4 >),
Миколаївського НАУ (34 – на 5 >), Харківського НТУСГ (31 – 2 >),
Житомирського НАЕУ (29 – на 1 >). Менше 20 методичних консультацій за рік
провели бібліотеки: Уманського НУС, Білоцерківського НАУ, ФБ Одеського
ДАУ, Полтавської ДАА.
Перевиконали план надання методичних консультацій наукові
бібліотеки:
Таврійського
ДАТУ
(+40),
НУБіПУ
(м.Київ)
(+9),
Дніпропетровського ДАУ і Уманського НУС (по +8), Миколаївського НАУ і
Харківського НТУСГ (по +6), Вінницького НАУ (+5), ФБ Одеського ДАУ (+4),
Сумського НАУ (+3), Луганського НАУ і Керченського ДМТУ (по +2),
Житомирського НАЕУ (+1).
Виконали планові зобов’язання, але без позитивної динаміки на
наступний рік – 5 бібліотек, а саме: Керченського ДМТУ, Полтавської ДАА,
Сумського НАУ, Харківської ДЗВА, Харківського НТУСГ.
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Планові показники без змін у 2013р. залишили наукові бібліотеки: ПФ
НУБіПУ «Кримський АТУ», Полтавської ДАА, Харківської ДЗВА.
Недовиконали планових зобов’язань з надання методичних консультацій
наукові бібліотеки: Білоцерківського НАУ(-7), Львівського НАУ (-6),
Подільського ДАТУ (-2).
Не звітували, тобто не надавали методичних консультацій користувачам,
як і минулого року, бібліотеки: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», Львівського
НУВМтаБТ, ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ». Погодьтесь, цю ситуацію
необхідно виправляти.
У науково-методичній діяльності наукових бібліотек аграрних ВНЗ
важливе місце займає розробка інструктивно-методичних матеріалів:
програм і сценаріїв, інструкцій, положень, методичних консультацій,
стандартів, норм, правил і т.п., яким у звітному році було приділено більше
уваги.
Всього розроблено у 2013 р. – 1535 проти 1160 інструктивно-методичних
матеріалів, що на 375 більше, ніж минулого року.
Найбільше займались цією непростою справою ряд бібліотек, кожна з
яких впродовж року напрацювала чималий доробок необхідних і корисних
матеріалів, які підносять імідж цих бібліотек та їхніх установ. Насамперед, це
бібліотеки: Дніпропетровського ДАУ (254с., що на 17с. >, ніж минулого року),
ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (218с. – на 128с. >), НУБіПУ (м.Київ) (207, що
на 27с., < ), Житомирського НАЕУ (163с. – на 107с. >), Таврійського ДАТУ
(120с. – на 25с. >), Херсонського ДАУ (86 118с. – на 32с. <), Миколаївського
НАУ (78с. – на 63 >), ФБ Харківського НАУ (68с. – на 8с. >), Луганського
НАУ (65с. – на 5с. >), ФБ Одеського ДАУ (60с. – на 3с. >), Сумський НАУ
(56с. – на 35с. >), Керченського ДМТУ (44с. – на 7с. >), Уманського НУС (42с.
– на 6с >), Харківського НТУСГ (33с. – на 11с. > минулорічного показника) та
ін.
Перевиконали планові показники з підготовки інструктивно-методичних
матеріалів у 2013р. бібліотеки: Житомирського НАЕУ (+111с.),
Миколаївського НАУ (+63с.), Таврійського ДАТУ (+40с.), НУБіПУ (м.Київ)
(+27с.), Харківського НТУСГ (+23с.), Луганського НАУ (+15с.), ФБ
Харківського НАУ (+8с.), Дніпропетровського ДАУ (+6с.), Уманського НУС
(+2), Сумського НАУ (+1).
Значно менші показники у бібліотеках: Львівського НАУ (3с.),
Вінницького НАУ (5с.), Білоцерківського НАУ (7с.),
Плани, без збільшення кількісних показників на наступний рік,
представили бібліотеки: Вінницького НАУ, ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ»,
НУБіПУ(м.Київ), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», Львівського НАУ, ФБ
Одеського НАУ, Сумського НАУ, Уманського НУС, ФБ Харківського НАУ,
Харківської ДЗВА
Недовиконали заплановане наукові бібліотеки: Харківської ДЗВА (-40с.),
Херсонського ДАУ (-14с.), Білоцерківського НАУ (-8), ПФ НУБіПУ
«Кримський АТУ» (-4), Львівського НАУ і ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ»
(по-2).
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На жаль, цей напрям роботи не знайшов відображення у звітах бібліотек:
Львівського НУВМтаБТ, Подільського ДАТУ, Полтавської ДАА.
Корисними є розроблені і затверджені на методичних радах Головних
бібліотек ТО інструкції, положення, програми, правила користування, інші
методичні матеріали. Зокрема, щодо методичної допомоги, може
прислужитися спеціальний розділ «Науково-методичні матеріали з
проведення інформаційно-масових заходів та підвищення фахового
рівня», вміщений у збірнику «90 років на службі науки, просвіти та
виховання майбутнього аграрія вищого ґатунку» (Наук.-практ. конф.
аграрних б-к Дніпропетровського регіонального об’єднання, 2013р.); посібник
розрахований на фахівців бібліотечної справи, організаторів молодіжного
дозвілля та ін.; «Вісник наукової бібліотеки. Краєзнавча робота бібліотек в
контексті розвитку культури, духовності та національно - патріотичного
виховання студентської молоді» (Харків, 2013. – Вип. 3. – 221с.)
(Харківський НТУСГ ім. Петра Василенка) та ін.
З метою підвищення якості бібліотечних процесів варто відзначити
роботу, зокрема, Методичної ради НБ ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», яка
затвердила впродовж 2013р. велику кількість напрацьованих фахівцями
бібліотеки методичних матеріалів, серед яких: «Концепція розвитку наукової
бібліотеки ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» на 2013–2017рр.»; нормативнорегламентуючий документ «Норми часу на основні процеси бібліотечної
роботи в НБ ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ»; цілу низку Положень:
«Положення про електронний каталог НБ», «Положення про реєстраційну
картотеку періодичних видань бібліотеки ПФ НУБіПУ «КАТУ»,
«Положення про базу даних «Нові надходження наукової бібліотеки ПФ
НУБіПУ «КАТУ»» (всього – 10 назв); «Інструкція з складання
бібліографічних посібників», «Інструкція про облік, зберігання і
використання дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів наук.
б-ка», «Інструкція-методика формування, зберігання і використання
фонду цінних і рідкісних видань у бібліотеці ПФ НУБіПУ «КАТУ»,
«Технологічна інструкція «Шлях читацької вимоги в процесі виконання
замовлення»», «Технологічна інструкція по роботі з каталогами
видавництв», «Техніка обслуговування на абонементі навчальної
літератури», «Інструкція про матеріальну відповідальність працівників
бібліотеки ПФ НУБіПУ «КАТУ» та ін. (всього – 14 назв); «Пам’ятка з
редагування читацького алфавітного каталогу», «Пам’ятка з редагування
систематичного каталогу»; «Методика організації «круглого столу»,
«Методика проведення Дня бібліотеки на кафедрі», «Методика
проведення «круглого столу з екології», «Методика проведення Усного
журналу з краєзнавства». Всього створено – 35 документів загальним
обсягом – 218с.
Корисними і своєчасними є Положення інших наукових бібліотек, а саме:
«Положення про інформаційно-бібліографічний відділ», «Положення про
відділ обслуговування» (наук. б-ка Львівського НУВМтаБТ); «Положення
про порядок формування фондів інформаційних ресурсів бібліотеки
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МНАУ» (наук. б-ка Миколаївського НАУ); «Положення про формування та
використання обмінного фонду» (наук. б-ка ФБ Одеського НАУ) та ін.
Серед методичних розробок Головних наукових бібліотек виділяються
також наступні: НБ Миколаївського НАУ – «Оформлення текстового
документа до видання: Рекомендації» (Миколаїв, 2013. – 74с.), які
розроблено з метою встановлення єдиних вимог до порядку оформлення
текстового документа до видання на основі стандартів: ДСТУ 4861:2007
«Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості», а також ГОСТ
7.4-86 «СИБИД. Издания. Выходные сведения», ДСТУ 7.1:2006 «Система
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи.
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання», ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та
визначення», які установлюють положення щодо складу, послідовності та
місця розміщування вихідних відомостей у текстовому (неперіодичному,
періодичному і продовжуваному) виданнях (не поширюються на картографічні
та електронні видання); НБ ПФ НУБіПУ «КАТУ» – «План проведення Дня
аспіранта», «План проведення Дня дипломника факультету ветеринарної
медицини» та «План проведення Дня кафедри лісівництва й лісних
культур» та ін.
Особливо варто відзначити науково-методичну діяльність Головних
бібліотек з проведення своєрідного аналізу роботи сільськогосподарських
бібліотек обласних територіальних об’єднань (ТО), які поки що представлені
по-різному: це – «Звіт про роботу Головної бібліотеки Запорізького ТО
сільськогосподарських бібліотек за 2013 рік» (б-ка Таврійського ДАТУ);
«Науково-аналітичний аналіз діяльності сільськогосподарських бібліотек
Миколаївського ТО за 2013 рік» (б-ка Миколаївського НАУ); «Звіт про роботу
Луганського методичного об’єднання сільськогосподарських бібліотек за 2013
рік»; (б-ка Луганського НАУ); «Звіт про роботу Об’єднання аграрних бібліотек
АР Крим за 2013 рік» (ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ»); відрізняється
наповненням, фаховим оформленням (додатками) «Науково-аналітичний
аналіз діяльності сільськогосподарських бібліотек Харківського ТО за 2013
рік» (ФБ Харківського НАУ); «Звіт про координаційну та науково-методичну
діяльність Головної бібліотеки Об’єднання сільськогосподарських бібліотек за
2013 рік» та «Науково-аналітичний аналіз діяльності бібліотек ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації за 2013 рік» (б-ка Житомирського НАЕУ); «Науково-аналітичний
аналіз діяльності сільськогосподарських бібліотек Херсонського ТО за 2013
рік» (б-ка Херсонського ДАУ); «Звіт про роботу Головної бібліотеки
Львівського територіального об’єднання сільськогосподарських бібліотек за
2013 рік» (б-ка Львівського НАУ).
Бажано, щоб ця робота проводилася з дотриманням основних розділів
єдиної Статформи щорічних звітів бібліотек мережі, згідно з Положенням про
функції Головних бібліотек під назвою «Науково-аналітичний аналіз
діяльності сільськогосподарських бібліотек … ТО за … рік».
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Серйозним недоліком є той факт, що ряд головних наукових бібліотек
аграрних ВНЗ не надсилають до ННСГБ НААН хоча б кращі методичні
розробки і тим самим не підтверджують їх проведення та кількісні показники,
подані у Статформі. Прохання – надалі враховувати ці зауваження.
З метою надання методичної і практичної допомоги, обміну досвідом
здебільшого головні бібліотеки ТО активно застосовували ефективну форму –
відвідування бібліотек насамперед свого об’єднання, що сприяє підвищенню
рівня якісного професійного обслуговування користувачів, вирішенню
багатьох внутрішніх проблем, обміну думками щодо бібліотечних інновацій,
набутим досвідом, нововведеннями в роботі тощо. Всього відбулося таких
відвідувань по мережі – 118, що на 7 більше, ніж минулого року.
Найбільше виїздів організували бібліотеки: Харківського НТУСГ (24),
Львівського НАУ (16), Житомирського НАЕУ (13), Білоцерківського НАУ,
Дніпропетровського ДАУ, Керченського ДМТУ, ПФ НУБіПУ «Кримський
АТУ», Миколаївського НАУ, Уманського НУС, Херсонського ДАУ (по 6).
Менше відвідувань здійснили бібліотеки: Вінницького НАУ і
Подільського ДАТУ (по 4), Сумського НАУ і Таврійського ДАТУ (по 3),
НУБіПУ (м.Київ), Луганського НАУ, Полтавської ДАА і ФБ Харківського
НАУ (по 2), ФБ Одеського НАУ (1).
Понад план відвідали бібліотечні установи свого об’єднання та мережі
бібліотеки: Харківського НТУСГ і Уманського НУС (по +4), Керченського
ДМТУ і Миколаївського НАУ (по+2), Житомирського НАЕУ і Сумського
НАУ (+1).
Виконали заплановане і навіть перевиконали (б-ки Житомирського НАЕУ,
Харківського НТУСГ і Керченського ДМТУ), не збільшивши планових
зобов’язань з відвідування бібліотек на наступний рік, бібліотеки:
Дніпропетровського ДАУ, НУБіПУ (м.Київ), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ»,
Луганського НАУ, ФБ Одеського ДАУ, Подільського ДАТУ, Полтавської
ДАА, Таврійського ДАТУ, ФБ Харківського НАУ, Херсонського ДАУ.
Недовиконали цей захід відвідування бібліотеки: Львівського НАУ (-1) і
Херсонського ДАУ (-4).
На жаль, чотири бібліотеки не здійснювали відвідувань з різних причин:
ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ», ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ»,
Львівського НУВМтаБТ, Харківської ДЗВА.
Науково-дослідна робота, як складова даного напряму діяльності
бібліотек, їх участь у дослідженні наукових тем, які проводить бібліотека
самостійно, або бере участь у наукових дослідженнях ВНЗ, – проводилася в
останні 2010–2012 роки менш активно, м’яко кажучи, а в деяких бібліотеках
знаходиться – у занедбаному стані. У звітному 2013р. з’явились позитивні
зміни (див. табл.).
Рік
2009
2010

Кількість
наукових тем
17
12
67
67

2011
2012
2013

10
11
14

Похвалитись участю в наукових розробках можуть лише 8 бібліотек із 23х. Це бібліотеки: Дніпропетровського ДАУ (4 теми), Житомирського НАЕУ і
Таврійського ДАТУ (по 2 теми); Білоцерківського НАУ, Львівського НАУ,
Миколаївського НАУ, Уманського НУС, ФБ Харківського НАУ і
Херсонського ДАУ (по 1-й темі).
Однак трапляються не поодинокі випадки, коли наукові бібліотеки за
кадровим складом у ранговому ряду та рейтингу займають місця у першій
десятці, проте їх науково-дослідна робота, на жаль, не відповідає існуючим
вимогам, знаходиться в занедбаному стані.
Яскравим прикладом наукових досліджень, вартим уваги і наслідування,
є науково-дослідна діяльність, яка проводиться науковою бібліотекою
Львівського НАУ, використовуючи фонд цінних і рідкісних видань (див.
електронну адресу НБ ЛНАУ: e-mail 2980-765_Inaulib@ukr.net).
Видавнича діяльність бібліотеки – ще один із важливіших напрямів
інформативності, популяризації, своєрідної реклами бібліотеки та її послуг.
Щодо кількості наукових статей, публікацій, тез, підготовлених
працівниками наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації – за
даними звітів і проведеного аналізу – їх підготовлено впродовж 2013 року у
кількості 164, що на 46 публікацій більше, ніж у 2012р. тобто спостерігається
пожвавлення в цьому важливому і необхідному напрямі роботи, завдяки
тлумаченню в минулому році нижче поданого визначення щодо наукової
бібліотеки (див табл.).
Рік

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Кількість наук.
статей і
публікацій
101
125
142
134
118
164

На наш погляд, головна причина полягає в тому, що деякі наукові
бібліотеки не вважають себе науковими. З приводу цього ще раз пропонуємо
звернути увагу на нижче поданий документ.
У монографії «Наукова бібліотека: еволюція структури і функції»
відомий бібліотекознавець М.С. Слободяник відзначає, що діяльність,
спрямована на задоволення наукових професійних інформаційних потреб
користувачів, є однією з важливих ознак наукової бібліотеки.
«Уся діяльність наукової бібліотеки направлена на інформаційно-бібліотечний
супровід наукових тем і розробок установи.
Отже, до наукової аграрної бібліотеки відносяться бібліотеки
навчального закладу І-ІУ рівнів акредитації (університету, академії, коледжу,
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технікуму), науково-дослідних установ (інститутів, наукових центрів,
дослідних станцій), які:
формують наукові фонди та здійснюють інформаційно-бібліотечний
супровід науково-дослідних робіт наукової установи, навчального закладу,
сприяючи тим самим розвитку науки, освіти та впровадженню наукових
досягнень;
 здійснюють підготовку науково-допоміжних бібліографічних
покажчиків
(баз
даних,
тематичних,
поточних,
бібліографічних,
рекомендаційних) згідно з темами науково-дослідної роботи установ і
навчальних закладів;
 забезпечують бібліотечно-бібліографічну класифікацію документів,
підготовку аналітичних оглядів, рефератів, тематичних добірок та ін.;
 створюють бази даних різної тематики: «Автореферати», «Праці
співробітників НДУ», навчального закладу; Підручники: «Історія аграрної
науки» та ін.;
 проводять (самостійно і в координації з установами, закладами,
дослідження
у
галузі
іншими
бібліотеками)
науково-прикладні
бібліотекознавства, історії аграрної науки, аграрної галузі;
 здійснюють підготовку інструктивно-методичних документів, статей
як узагальнення результатів науково-прикладних досліджень, опублікованих у
пресі та наукових збірниках.
Наукова тема (самостійна або така, що виконується у співпраці з установою,
навчальним закладом, іншою бібліотекою) повинна мати державний
реєстраційний номер, який необхідно вказувати у звітах».
Варто зауважити, що актуальним напрямом науково-дослідної роботи
може бути (і вже є) дослідження бібліотечних книжкових колекцій та зібрань,
стародруків – важливої частини матеріальної та духовної культури народу.
Неоціненним джерелом наукових досліджень, які мають велике значення для
розвитку знань про історію аграрної науки і освіти, є також фонд рідкісної
книги, який присутній у кожній бібліотеці закладу.
Отже, науковим бібліотекам це необхідно враховувати, плануючи свою
науково-дослідну роботу.
Наявність у бібліотеках комп’ютерної техніки, використання сучасних
видавничих програм, основ дизайну дали можливість деяким бібліотекам
створити досить якісну і привабливу друковану продукцію: методичноінструктивні розробки, бібліографічну продукцію, різні проспекти, програми
заходів, афіші, буклети, інші видання.
Найкращих результатів з підготовки і видання наукових матеріалів
досягли бібліотеки: Херсонського ДАУ (29), Харківського НТУСГ (27),
НУБіПУ(м.Київ) (23), Таврійського ДАТУ (16), Дніпропетровського ДАУ (15);
Житомирського НАЕУ (8), Миколаївського НАУ і ФБ Харківського НАУ (по
7); Львівського НАУ (6), Подільського ДАТУ, Луганського НАУ і Уманського
НУС (по 5); Білоцерківського НАУ і Львівського НУВМтаБТ (по 2); ВП
НУБіПУ «Ніжинський АТІ» і Сумського НАУ (по 1).
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Перевиконали планові зобов’язання наукові бібліотеки: НУБіПУ(м.Київ)
(+18), Таврійського ДАТУ (+9), Дніпропетровського ДАУ і ФБ Харківського
НАУ (по+7); Житомирського НАЕУ (+4); Харківського НТУСГ (+3),
Миколаївського НАУ і Херсонського ДАУ (+2); Білоцерківського НАУ,
Львівського НУВМтаБТ, ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» і Уманського НУС
(по+1).
Кількість публікацій на рівні минулого року залишилася в науковій
бібліотеці Львівського НАУ(6).
– зменшили кількість публікацій з науково-видавничої діяльності,
порівняно з минулим роком, наукові бібліотеки: Подільського ДАТУ (-5);
Сумського НАУ (-4), Луганського НАУ (-2).
– взагалі не звітували про науково-видавничу діяльність 7 бібліотек: ВП
НУБіПУ «Бережанський АТІ», Вінницького НАУ, ПФ НУБіПУ «Кримський
АТУ», Керченського ДМТУ, ФБ Одеського ДАУ, Полтавської ДАА,
Харківської ДЗВА.
Позитивним є той факт, що деякі наукові сільськогосподарські бібліотеки
у звітах із задоволенням конкретизують свою науково-видавничу продукцію.
Так, актуальним є підготовлений та випущений науковою бібліотекою ПФ
НУБіПУ «Кримський АТУ» спільно з бібліотеками територіального
об’єднання (ТО) «Сводный бюллетень новых поступлений в
сельскохозяйственные
библиотеки
Крымского
территориального
объединения» (Сімферополь, 2013. – І-ІІІ кварт. – 43с.; 247 назв) та «Сводный
каталог периодических изданий, получаемых сельскохозяйственными
библиотеками АРК в І полугодии 2013г.» (Симферополь, 2013. – І полугод. –
12с.; 168 назв; ІІ полугод. – 12с. – 168 назв); – науковою бібліотекою
Херсонського ДАУ «Зведений бюлетень нових надходжень до фондів
бібліотек ТО» (Херсон, 2013. – Вип.1(13). – 114с.; 262 назви; Вип.2(14) – 219
назв), як наслідок і приклад корпоративної взаємодії сільськогосподарських
бібліотек Кримського та Херсонського ТО.
Заслуговує схвалення у видавничій діяльності ряд головних наукових
сільськогосподарських бібліотек (Дніпропетровського ДАУ, Луганського
НАУ, Миколаївського НАУ, Таврійського ДАТУ, Харківського НТУСГ),
особливо наукової бібліотеки Херсонського ДАУ, яка «побила рекорд»,
видавши на високому науково-методичному рівні п’ять тематичних науководопоміжних бібліографічних покажчиків (511с.) і п’ять біобібліографічних
покажчиків (611с.). шість тематичних бібліографічних покажчиків
наукової бібліотеки ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (481с.). Крім того, у
видавничій практиці сільськогосподарських бібліотек заслуговує на увагу –
«Бібліографічний покажчик науково-методичних видань викладачів
ЛНАУ (2011–2012рр.)» наукової бібліотеки Луганського НАУ, а також
п’ять тематичних бібліографічних покажчиків наукової бібліотеки
Миколаївського НАУ (див. розділ «Наукова інформаційно-бібліографічна
діяльність».
Про значну і корисну науково-методичну, науково-дослідну та видавничу
діяльність (як і про інші напрями) відзвітувала НБ Таврійського ДАТУ (дир.
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О.М. Білоцька), проявивши велику повагу до свого фаху, відповідальність і
небайдужість до всього, що напрацьовано, в т.ч. і до подачі й художнього
оформлення, насправді зразкового звіту. Дякуємо!
Щодо недоліків, на жаль:
– науково-дослідна робота у наукових бібліотеках аграрних ВНЗ
знаходиться, фактично, у занедбаному стані, хоча об’єктом дослідження може
бути, скажімо, фонд цінних і рідкісних видань кожної наукової бібліотеки, як
це відбувається, наприклад, у НБ Львівського НАУ.
– про проведення семінару «Поєднання французького досвіду та
вітчизняної
практики
регулювання
економічних
відносин
в
агропродовольчому виробництві» (жовтень 2013р.), організованого
Білоцерківським НАУ, дізналися не зі звіту наукової бібліотеки, а з інших
інформаційних джерел;
– відсутність показників планів у Статформах за 2013–2014рр. надто
ускладнює і забирає час для проведення науково-аналітичного аналізу
діяльності бібліотек. Особливо це стосується ФБ Харківського НАУ, НБ
Львівського НУВМ та БТ та ін.;
– відсутня позитивна динаміка при плануванні публікацій наукових
статей на наступний рік у бібліотеках: Житомирського НАЕУ,
Білоцерківського НАУ, ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», Луганського НАУ,
Львівського НУВМтаБТ, Сумського НАУ, ФБ Харківського НАУ,
Харківського НТУСГ, Уманського НУС та ін. Херсонського ДАУ,
Подільського ДАТУ, Керченського ДМТУ;
– розділ 5. Про науково-методичну, видавничу діяльність не знайшов
відображення у звітах НБ Львівського НУВМтаБТ.
Все це свідчить про очевидну недооцінку важливості цього напряму
роботи, що може негативно позначитися на іміджі і рейтингу бібліотек. Проте,
враховуючи неабиякий творчий і фаховий потенціал бібліотек та досвід
кращих, є сподівання на поліпшення ситуації в цій справі. Позитивним
досвідом може бути створення науково-методичного куточка « ...
територіальне об’єднання сільськогосподарських бібліотек», де розміщувалися
б усі матеріали бібліотек певного об’єднання: плани, звіти, бібліографічні
покажчики та інша література, яка користується попитом серед бібліотекарів.
За результатами рейтингу за ознакою «Науково-методична, науководослідна, видавнича діяльність» бібліотек ІV р.а. (2013 р.) (Табл. 7)
– на І місці – залишилася наукова бібліотека Херсонського ДАУ;
– на ІІ місці – залишилася наукова бібліотека Дніпропетровського
ДАУ;
– ІІІ місце розділили – наукова бібліотека Таврійського ДАТУ та
наукова бібліотека Житомирського НАЕУ (табл. 7).
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
Найважливішим фактором успішної роботи бібліотеки, досягнення
високого рівня розвитку є її повноцінна матеріально-технічна база, що
дозволяє за допомогою сучасної інформатизації бібліотечних процесів
підвищити рівень обслуговування всіх категорій читачів, також створити
комфортні умови праці як працівникам, так і відвідувачам.
Варто відзначити, що у вітчизняних наукових бібліотеках аграрних вишів
ІІІ-ІV р.а. зосереджена багата інтелектуальна спадщина – 10-ти мільйонний
фонд галузевих документів, зокрема понад 100-тисячний фонд цінних і
рідкісних видань, задіяні більше 600 бібліотечних працівників, яким необхідно
забезпечувати здорові і безпечні умови праці. Крім того, повноцінна
матеріально-технічна база наукових сільськогосподарських бібліотек
необхідна для щорічного поповнення своїх колекцій, зібрань, проведення
реконструкцій, побудови нових книгосховищ, читальних зал, закуповування
обладнання, запровадження сучасних виробничих технологій тощо.
Згідно з проведеним аналізом, у 2013 р. адміністративно-господарська
робота, в цілому, була спрямована на поліпшення обслуговування користувачів
та створення для них і бібліотечних працівників комфортніших умов праці,
раціональну організацію збереження фондів, зокрема, фондів «книжкових
пам’яток» аграрної галузі, утримання бібліотечних приміщень у належному
санітарно-гігієнічному та протипожежному стані тощо, вибираючи для цього
необхідну оптимальну стратегію діяльності
За аналізом, найбільшу площу займають бібліотеки:
– Уманського НУС – 3800 м2
– ФБ Харківського НАУ – 3210м2
– НУБіПУ(м. Київ) – 2845 м2
– ПФ НУБіПУ«Кримський АТУ» – 2968 м2
– Миколаївського НАУ – 2093 м2
– Білоцерківського НАУ – 2075м2
За ними йдуть бібліотеки:
– Херсонського ДАУ – 1982м2
– Львівського НАУ – 1900 м2
– Таврійського ДАТУ – 1655 м2
– Луганського НАУ – 1635 м2
– ФБ Одеського ДАУ – 1441 м2
– Подільського ДАТУ – 1400 м2
– Житомирського НАЕУ – 1250 м2
– Сумського НАУ – 1146 м2
– Вінницького НАУ – 1200 м2 Дніпропетровського ДАУ – по 1200 м2 та
ін.
У бібліотеках ІІІ р.а.:
– ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» – 270 м2– ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» – 375 м2
– Керченського ДМТУ – 660 м2
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Згідно аналізу, впродовж 2013 р. кільком науковим бібліотекам пощастило
збільшити загальні площі, а саме: ПФ НУБіПУ«Кримський АТУ» (+329 м2),
Керченського ДМТУ (+35 м2), ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (+18 м2).
На жаль, зменшили свою загальну площу, порівняно з минулим роком,
бібліотеки: Миколаївського НАУ (-70 м2), Сумського НАУ (-84 м2), ФБ
Одеського ДАУ (-25 м2), Харківського НТУСГ (-324 м2).
Значну частину площ у бібліотеках аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
займають читальні зали, кількість яких різна: від 18-ти (б-ка Львівського
НАУ) до 1-ї (б-ка ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» і Керченського ДМТУ). За
кількістю читальних зал лідирують бібліотеки:
– Львівського НАУ – 18 читальних зал
– Білоцерківського НАУ – 11
– ПФ НУБіПУ «Кримський АТІ» – 8
– НУБіПУ(м. Київ) – 8
– Харківського НАУ – 8
– Луганського НАУ – 8
– Миколаївського НАУ – 7
– Херсонського ДАУ – 7
– Житомирського НАЕУ – 7
– Дніпропетровського ДАУ – 7
–.. Сумського НАУ – 6.
– Таврійського ДАТУ – 5
– ФБ Одеського ДАУ – 5
– Харківського НТУСГ – 5
– Вінницького НАУ – 4
– Подільського ДАТУ – 4
– Уманського НУС – 4
Згідно аналізу, впродовж 2013р. збільшила кількість читальних зал
бібліотека ФБ Харківського НАУ (+4)
Зменшилася кількість читальних зал у наукових бібліотеках:
Харківського НТУСГ (-3), Миколаївського НАУ, Сумського НАУ (по-1)
Найменша кількість читальних зал у бібліотеках:
– ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» – 1
– Керченського ДМТУ – 1
– ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» – 2
– Харківської ДЗВА – 2
– Полтавської ДАА – 2
– Львівського НУВМтаБТ – 3
Всього читальних зал у мережі сільськогосподарських бібліотек ВНЗ ІІІІV р . а. – 133, що на 1 од. менше, ніж минулого року.
По кількості робочих місць в читальних залах слід відзначити бібліотеки
ВНЗ:
– Львівського НАУ – 600 місць у ч/з
– НУБіПУ(м. Київ) – 580
– ПФ НУБіПУ «Кримський АТІ» – 552 місця
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– Миколаївського НАУ – 500 місць
– Луганського НАУ – 420
– ФБ Харківського НАУ – 400
– Житомирського НАЕУ – 400
– Херсонського ДАУ – 380
– Білоцерківського НАУ – 378
– Сумського НАУ – 325
– Дніпропетровського ДАУ – 325
– Подільського ДАТУ – 320 місць та ін.
Значно менше місць у бібліотеках:
– ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» – 60
– Харківська ДЗВА – 60
– Керченського ДМТУ –110
– ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» – 115
– Полтавської ДАА – 130
– Харківського НТУСГ –162
– Таврійського ДАТУ – 185 місць у ч/з та ін.
На рівні минулого року по кількості місць в читальних залах залишилося
19 бібліотек із 23-х.
Збільшилася кількість місць у читальній залі наукової бібліотеки
Дніпропетровського ДАУ (+20).
Зменшилася кількість місць у читальних залах упродовж 2013р. у
наукових бібліотеках: ФБ Харківського НАУ (-400), Миколаївського НАУ (30), Сумського НАУ (-15).
Згідно проведеного аналізу і відповідних підрахунків щодо
забезпеченості користувачів-студентів робочими місцями у читальних
залах наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, можна
констатувати той факт, що насправді лідерство бібліотеки з наявності робочих
місць не завжди співпадає з лідерством бібліотеки з забезпеченості місцями
студентів у читальній залі. Тут важливим критерієм є співвідношення
кількості студентів до кількості місць у читальній залі.
Так, за даними аналізу звітів, робота по створенню робочих місць для
користувачів у читальних залах у 2013р. найкраще проводилася у науковій
бібліотеці ПФ НУБіПУ «Кримський АТІ» (552 місця), де на кожне місце
припадає 9 осіб. За нею йдуть наукові бібліотеки: Херсонського ДАУ (380
місць) – 11 осіб на 1-е місце; Львівського НАУ (600 місць), ФБ Харківського
НАУ (400 місця), Керченського ДМТУ (110 місць) – по 13 осіб на 1-е місце;
Подільського ДАТУ (320) місць –14 осіб на 1-е місце; Миколаївського НАУ
(500), Луганського НАУ (420) – 15 осіб на 1-е місце; ВП НУБіПУ «Ніжинський
АТІ» (115)– 18 осіб на одне місце; Білоцерківського НАУ (378), Львівського
НУВМтаБТ (220) – по 19 осіб на 1-е місце в ч/з.
За останньою (окрім названих) – ідуть наступні наукові бібліотеки:
– ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» і Уманського НУС – по 20 осіб
– НУБіПУ (м.Київ) і Житомирського НАЕУ – по 21 особі
– Дніпропетровського ДАУ – 22 особи
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– Сумського НАУ – 23 особи
– ФБ Одеського ДАУ – 25 осіб
– Таврійського ДАТУ – 28 осіб
– Харківського НТУСГ і Вінницького НАУ – по 28 осіб
– Полтавської ДАА – 59 осіб
– Харківської ДЗВА – 61 особа на 1-е місце в ч/з.
Всього по мережі, станом на 01.01.2014р., нараховувалося 7017 місць в
133 ч/з, що на 425 менше минулорічного показника.
У середньому по мережі на одне місце в читальній залі припадає 19
користувачів-студентів та 23 особи із загального контингенту зареєстрованих
(без змін у порівнянні з минулим 2012 роком), Тобто, проблема залишається.
Особливо це стосується бібліотек, які в ранговому ряду за кількістю
користувачів, а також місць – займають перші місця, проте завантаженість на
одне місце в читальній залі – перевищує всі норми, хоча є незначні зрушення в
кращу сторону.
Важливою
умовою
якіснішого
інформаційно-бібліотечного
обслуговування, підвищення ефективності залучення якомога більшої
кількості користувачів до бібліотеки – є забезпечення читальних зал
автоматизованими робочими місцями (АРМ), створення комфортніших
умов для праці.
З цією метою в бібліотеках за звітний 2013 р. парк комп’ютерів
збільшився на 6од. і становить по мережі – 618 проти 612 комп’ютерів, у
минулому році.
За останні шістьть років (2008 – 2013рр.) кількість комп’ютерів по мережі
збільшилася на 197од. (див. таблицю).
Рік
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Кількість
комп’ютерів
421
460
523
586
612
618

Найкраще забезпечення комп’ютерними технологіями спостерігається
у бібліотеках Сумського НАУ – 58 (на 1 >Сумського НАУ – 58 (на 1 >, ніж
минулого року), Дніпропетровського ДАУ – 55 (без змін), Білоцерківського
НАУ – 34 (на 4 >), ФБ Одеського ДАУ – 33 (без змін), ПФ НУБіПУ
«Кримський АТУ» – 32 (без змін), Миколаївського НАУ – 30 (без змін),
Херсонського ДАУ – 27 і Харківського НТУСГ – 27 (без змін); Житомирського
НАЕУ – 24 (на 9 >), Таврійського ДАТУ – 24 (без змін) і Уманського НУС – 24
(без змін); Подільського ДАТУ – 22 (без змін); Вінницького НАУ – 22 (на 7 <);
Львівського НАУ – 20 (на 2> ) , Харківської ДЗВА – 20 (без змін), Луганського
НАУ – 16 (без змін), ФБ Харківського НАУ – 14 (на 3 >), Полтавської ДАА –
12 (без змін), Львівського НУВМтаБТ – 10 (на 6 <), Керченського ДМТУ – 9
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(без змін), ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» – 3 (без змін), ВП НУБіПУ
«Бережанський АТІ» – 2 (без змін).
Придбали комп’ютери впродовж 2013р. бібліотеки:
– Житомирського НАЕУ (+ 9),
– Білоцерківського НАУ (+ 4)
– ФБ Харківського НАУ (+3)
– Львівського НАУ (+ 2)
– Сумського НАУ (+ 1)
Кількість комп’ютерів залишилась на рівні минулого року у бібліотеках:
Дніпропетровського ДАУ (55), ФБ Одеського ДАУ (33), ПФ НУБіПУ
«Кримський АТУ» (32), Миколаївського НАУ (30), Херсонського ДАУ (27),
Харківського НТУСГ (27), Таврійського ДАТУ (24) і Уманського НУС (24),
Подільського ДАТУ (22), Харківської ДЗВА (20), Луганського НАУ (16),
Полтавської ДАА (12), Керченського ДМТУ (9), ВП НУБіПУ «Ніжинський
АТІ» (3), ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ» (2).
Зменшилося комп’ютерів у звітному році в бібліотеках: Вінницького
НАУ (-7), Львівського НУВМтаБТ (-6).
Середній показник забезпеченості комп’ютерною технікою по мережі
бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації на 01.01 2014 р.(припадає на 1
студента) – є свідченням певного прогресу у вирішенні даної проблеми (див.
табл.)
Рік

2009
2010
2011
2012
2013

Середній
показник
забезпеченості
комп’ютерами
398
349
307
227
219

Позитивним в роботі бібліотек є надання користувачам широкого спектру
послуг для роботи як із традиційними, так і електронними документами:
ксерокопіювання, сканування, запис на електронні носії для подальшого
опрацьовування, тощо.
Заслуговує схвалення наявність виходу в Internet у всіх наукових
бібліотеках аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, оскільки це сприяє
ефективнішому інформаційному обслуговуванню. Здебільшого – це
реферативна і бібліографічна інформація, каталоги бібліотек і видавництв,
новинки, повні тексти книг і періодичних видань, електронні публікації, що не
мають друкованих аналогів, фактографічні, адресні, довідкові БД та ін.
Станом на 01.01.2014р. у наукових бібліотеках сільськогосподарських
ВНЗ нараховувалось 68 сканерів (на 1 менше, ніж минулого року), 5
принтерів і 82 од. множувальної техніки (на 3 од. менше, ніж на
01.01.2014р.). Від 19-ти до 1-го сканера мають бібліотеки: НУБіПУ(м.Київ) (19
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од.), Білоцерківського НАУ (8), Сумського НАУ (5), Харківської ДЗВА,
Таврійського ДАТУ, Херсонського ДАУ, Харківського НТУСГ (по 4);
Луганського НАУ (3), Дніпропетровського ДАУ, Житомирського НАЕУ, ПФ
НУБіПУ «Кримський АТУ», Миколаївського НАУ, ФБ Одеського ДАУ,
Полтавської ДАА, Уманського НУС (по 2); Керченського ДМТУ, Львівського
НАУ і ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (по 1).
Не мають сканерів п’ять бібліотек: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ»,
Вінницького НАУ, Львівського НУВМтаБТ, Подільського ДАТУ і ФБ
Харківського НАУ.
За кількістю придбаних принтерів лідирує все та ж єдина бібліотека
Миколаївського НАУ (5 принтерів).
За результатом аналізу, множувальну техніку (ксерокси) (від 14-ти до 1го) придбали наукові бібліотеки: Дніпропетровського ДАУ (14), Луганського
НАУ і ФБ Одеського ДАУ (по 9); Білоцерківського НАУ (8), Житомирського
НАЕУ, Таврійського ДАТУ, ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», Сумського НАУ
і Херсонського ДАУ (по 5); Миколаївського НАУ і Харківського НТУСГ (по
4); Львівського НАУ (3), Полтавської ДАА, Харківського НАУ, Харківської
ДЗВА, Уманського НУС (по 2); НУБіПУ(м.Київ), Керченського ДМТУ і ВП
НУБіПУ «Ніжинський АТІ» (по 1).
Всього множувальної техніки по мережі – 82 од, що на 3 од. менше, ніж у
минулому році.
У 2013р., на жаль, не придбали ксерокси – наукові бібліотеки Львівського
НУВМтаБТ, Подільського ДАТУ, ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ».
За підрахунками, в середньому на одну бібліотеку мережі аграрних ВНЗ
ІІІ-ІV рівнів акредитації в 2013 р. припадає:
– комп’ютерів – 27 (без змін)
– сканерів – 3 (без змін)
– множувальної техніки – 4 (без змін).
Проте, цей показник не є задовільним, оскільки не мають сканерів –
п’ ять бібліотек; множувальної техніки – чотири бібліотека.
За результатами рейтингу наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ рівня
акредитації за ознакою «Матеріально-технічна база» (2013р.) (Табл. 8)
– І місце – розділили наукова бібліотека ВП НУБіПУ «Ніжинський
АТІ» та наукова бібліотека Керченського ДМТУ;
– ІІ місце – зайняла наукова бібліотека ВП НУБіПУ «Бережанський
АТІ».
За результатами рейтингу наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІV рівня
акредитації за ознакою “Матеріально-технічна база (2013р.) (Табл. 8)
– І місце, вдруге, належить науковій бібліотеці Білоцерківського НАУ;
– ІІ місце – науковій бібліотеці НУБіПУ (м. Київ);
– ІІІ місце, вдруге, – науковій бібліотеці ПФ НУБіПУ «Кримський
АТУ».
Рейтинг наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ рівня акредитації за сумою
рейтингів ознак основних напрямів діяльності у 2013р. (Табл. 9)
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– І місце – розділили наукова бібліотека ВП НУБіПУ «Ніжинський
АТІ» та наукова бібліотека Керченського ДМТУ;
– ІІ місце – належить ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ».
Рейтинг наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІV рівня акредитації за сумою
рейтингів ознак основних напрямів діяльності у 2013р. (Табл. 9)
– І місце, вдруге, належить науковій бібліотеці Дніпропетровського
ДАУ;
– ІІ місце – науковій бібліотеці Херсонського ДАУ;
– ІІІ місце, вдруге, – науковій бібліотеці Миколаївського НАУ.
ВИСНОВКИ ТА ПОБАЖАННЯ
Підсумовуючи аналіз планово-звітної документації бібліотек аграрних
ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації за 2013 рік, насамперед, варто зауважити, що
статистичні дані, подані у Статформах, мають підтверджуватись первинними
документами з обліку роботи, оскільки плани та звіти – документи, що
ґрунтуються на поглибленому аналізі роботи і мають визначати завдання на
поточний та наступний роки, мати впроваджувальний характер у вирішенні
таких завдань як: забезпечення розвитку бібліотек; створення умов для
користувачів; збереження високопрофесійного колективу бібліотеки;
забезпечення наступності у роботі бібліотеки. Необхідно приділити увагу
змістовій наповненості звітів, які мають документально (в додатках) доводити
ступінь належної завантаженості кожного конкретного працівника.
Сьогодні головне в роботі бібліотек – модернізація змісту її діяльності.
Життя вимагає професійного стратегічного бачення організації бібліотечної
справи, нових ідей, планів і конкретної щоденної роботи по забезпеченню
навчально-виховного процесу і науково-дослідної роботи ВНЗ з урахуванням
реформування вищої освіти.
Вітчизняні наукові бібліотеки аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації є
однією з основних складових освітньої, інформаційної та культурної структури
держави, найважливішим інструментом у формуванні громадянського
суспільства. Вони є частиною національної інформаційної системи України,
тому мають забезпечувати доступ до знань та інформації своїх користувачіваграріїв, брати участь у економічному, соціальному й культурному розвитку
своїх територіальних об’єднань (ТО), підтримувати етнічну, культурну, мовну і
релігійну різноманітність, культурне самовизначення і самобутність. Завдяки
своїй доступності бібліотеки мають стратегічну можливість удосконалювати
якість і демократичні засади життя, насамперед студентства, активізувати
суспільне життя місцевих громад. Одночасно бібліотеки мають виконувати
місію просвіти, збереження культурної спадщини, нести серйозну
відповідальність відносно читання, підтримуючи і розвиваючи читацьку
культуру.
Діяльність бібліотек мережі повинна зосереджуватися на дотриманні
законодавчих та нормативних документів щодо функціонування бібліотек:
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Конституції України, яка визначає права громадян на вільний доступ до
інформації, культурних цінностей і користування установами культури;
профільними законами: «Про бібліотечну справу», «Про обов’язковий
примірник документів», нормативно-правовими актами з питань
бібліотечної справи, стандартами і нормативами в галузі бібліотечної
справи, що визначають правові основи діяльності бібліотек в Україні, їх участі
у реалізації національних, регіональних програм; виконанні розпоряджень
керівних органів освіти, науки і культури, що стосуються інформатизації
суспільства, розвитку аграрної галузі, бібліотечної справи в Україні. Згідно з
Державною цільовою національно-культурною програмою створення єдиної
інформаційної бібліотечної системи – «Бібліотека – ХХІ», бібліотекам
необхідно планувати відповідні заходи на перспективу з різних напрямів
роботи, розробляти програми впровадження прогресивних інформаційних і
телекомунікаційних технологій тощо.
Не зайвим для бібліотечних працівників буде ознайомлення з Законом
України «Про основні засади державної аграрної політики на період до
2015 року» з благородною метою – максимального сприяння усіма можливими
бібліотечними методами і засобами успішному виконанню поставлених
державою
завдань:
«перетворення
АПК
на
високоефективний,
конкурентоспроможний на внутрішньому і зовнішньому ринках сектор
економіки держави».
Для забезпечення подальшого динамічного розвитку вітчизняних
наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, відповідно до
статусу, доцільно розробити стратегії розвитку цих закладів, обравши, на нашу
думку, основним напрямом своєї діяльності впровадження концепції сучасної
бібліотеки, яка б відповідала вимогам часу. Потрібне нагальне розв’язання
таких проблем, як упровадження нових нормативів, стандартів, зокрема, для
роботи з електронними документами, реалізація корпоративних проектів
тощо. Від того, як швидко і ефективно вирішуватимуться ці питання, залежить
подальший розвиток бібліотечної справи.
Щодо окремих розділів у звітах, слід звернути увагу на наступне:
1. Вирішальним фактором успішної діяльності вітчизняних наукових
сільськогосподарських бібліотек є висококваліфіковані бібліотечні кадри,
покликані сприяти вирішенню складного комплексу різноманітних завдань, які
ставляться і вирішуються на сучасному етапі в усіх сферах аграрної науки,
освіти і виробництва України, що потребує оперативного використання
студентами, керівниками, науковцями і спеціалістами агропромислового
комплексу нових знань, відповідно і нової інформації.
Сьогодні якісне обслуговування користувачів значною мірою залежить від
професійної майстерності працівників бібліотеки, тому, щоб бути справжнім
професіоналом у сфері бібліотечних послуг, необхідно постійно навчатися,
займатися самоосвітою, підвищувати свій професійний і інтелектуальний
рівень. Розвиток персоналу є найважливішою умовою успішного
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функціонування бібліотеки. Це особливо актуально в сучасних умовах, коли
науково-технічний прогрес значно прискорює знецінення професійних знань
та навичок.
На думку директора НБ Львівського НАУ к.і.н., доц. Л.А. Пинди, –
підвищити авторитет бібліотеки спроможні самі працівники за умови, що це
будуть яскраві й креативні особистості. Щоб заслужити громадське визнання,
бібліотекарі по-новому повинні усвідомити сутність професії. Для цього
необхідно створити орієнтири щодо нового характеру праці бібліотекаря,
виховати високу професійну свідомість, ціннісні професійні орієнтири,
розробити мотивацію та систему стимулювання бібліотекаря.
Бібліотеки аграрних ВНЗ покликані активно брати участь у процесі
регулярного системного оновлення стану і змісту аграрної освіти та
університетської науки, що сприятиме безперервності аграрної освіти на базі
наукових досягнень та співпраці наукових сільськогосподарських бібліотек з
їхніми навчальними закладами (в процесі здійснення інноваційної діяльності),
оскільки освіта і наука є основним ресурсом, який забезпечує зростання
добробуту суспільства й підвищення статусу країни. В цих умовах кадрові
ресурси стають важливим фактором удосконалення діяльності бібліотек,
залишаються запорукою успішної роботи.
На даному етапі кадрова політика наукових сільськогосподарських
бібліотек, особливо Головних, має бути пов’язана з вирішенням нагальних
проблем агропромислового комплексу (АПК), зокрема, сприянням
успішного вирішення визначених завдань Законом України «Про основні
засади державної аграрної політики на період до 2015 року», багатьох
інших проблем суспільства та бути більш відповідальною за організацію
підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, які цього потребують.
Пріоритетом у розвитку кадрів стає управління професіоналізацією. Таке
управління повинне здійснюватися як багатоетапний процес, контрольований
на різних рівнях (особистості, відділу, бібліотеки, регіону, галузі в цілому).
Отже, важливі й відповідальні завдання покладаються на кадри наукових
бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, від фахової підготовки,
професіоналізму, компетентності, активної громадянської позиції яких
залежить місце бібліотеки в суспільстві, сфері соціального впливу, їх діяльність
відповідно до вимог Болонського процесу та бібліотечних концепцій і програм.
Зауважуємо, що для подальшого забезпечення успішної роботи наукових
бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, життя вимагає збільшити
перелік посад бібліотечних працівників, а саме: реставратор архівних та
бібліотечних матеріалів, оператор копіювальних та розмножувальних
машин, оператор апаратів мікрофільмування та копіювання, інженерпрограміст.
2. У процесі інформаційно-бібліотечного обслуговування (ІБО) важливе
значення має якість окремих інформаційних послуг, які обумовлюють ступінь
задоволення запитів користувачів, доступності інформації та рівень культури
обслуговування. Наукові бібліотеки знаходяться в пошуку нових підходів до
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процесу обслуговування, вдосконалюють свою діяльність, розширюючи спектр
бібліотечно-інформаційних послуг, враховуючи наслідки впровадження нових
інформаційних технологій, що обумовлюють виникнення в процесі ІБО нових
показників, наприклад, таких як:
– кількість звернень на сервер, до веб-сторінок, окремих файлів;
– відвідування сайтів бібліотек;
– обсяг зчитаної користувачем інформації;
– час роботи кожного користувача за комп’ютером;
– облік віртуальних користувачів;
– збір даних про електронну доставку документів (ЕДД);
– забезпечення доступу до мережі Інтернет тощо.
Сьогодні орієнтиром у діяльності наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації залишається поєднання інноваційної роботи з елементами
маркетингу, спрямоване на якісні зміни в ІБО бібліотек, формування іміджу
бібліотеки в очах громадськості та її місця в соціокультурному середовищі. В
сучасних наукових сільськогосподарських бібліотеках елементами маркетингу
мають бути пронизані всі головні напрями інформаційно-бібліотечного
обслуговування.
У глобальному інформаційному просторі, який ґрунтується на
комп’ютерних мережах і цифрових технологіях, електронні бібліотеки стають
ключовими інформаційними системами, що здійснюють накопичення і
систематизацію документних ресурсів, інформаційне обслуговування
користувачів шляхом організації доступу до першоджерел, систематизованого
знання та надання комплексу сучасних мережевих інформаційних сервісів.
Головною метою діяльності електронної бібліотеки має бути максимально
повне та оперативне обслуговування користувачів. Для досягнення цієї мети
необхідно:
– володіти повною власною базою даних (тобто фондом) електронної
бібліотеки;
– міжбібліотечним зв’язком (обміном) з найкращими електронними
бібліотеками;
– мати змогу залучати зовнішні ресурси;
– користуватися послугами кваліфікованих експертів;
– задіювати кращі методики пошуку в мережевому середовищі.
Щодо середньостатистичного показника обертаності, за визначенням
ученого фондознавця Ю М. Столярова, нормальний показник обертаності – 1,4
– 3. Порівнюючи з даними звітів, можна дійти висновку, що фонди деяких
наукових бібліотек (див. с.19) використовуються не повною мірою, що, на
жаль, може призвести до подальшого зменшення інтенсивності використання
документних ресурсів та збільшення кількості незадоволених запитів
користувачів. Головне – не допустити цього!
Важливою і актуальною функцією ІБО в наукових бібліотеках аграрних
ВНЗ ІІІ-ІV р. а. залишається розвиток технології задоволення інформаційних
потреб віддалених користувачів-студентів, які навчаються заочно і
дистанційно. Щоб зробити даний сервіс зручним для користувачів, досвід
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підказує про доцільність створення корпоративної служби ЕДД, що об’єднає
всі бібліотеки аграрних ВНЗ, спочатку – об’єднань, а з часом і всієї мережі. Для
забезпечення якісних бібліотечно-освітніх послуг завданням бібліотек має бути
інтеграція у вітчизняний і світовий інформаційний простір, активне поповнення
ЕК і БД, створення електронної бібліотеки тощо.
3. В організації культурно-просвітницької, виховної роботи наукові
бібліотеки аграрних ВНЗ керуються Концепцією національного виховання
студентської молоді (25.06.2009р.) та Концепцією національнопатріотичного виховання молоді (27.10.2009р.), за якими патріотичне
виховання пронизує усі сторони життя: соціально-економічну, політичну,
духовну, правову, педагогічну; спирається на освіту, культуру, історію,
державу, право, яка визначає, що «головною метою національного виховання
студентської молоді є формування свідомого громадянина – патріота
Української держави, активного провідника національної ідеї, представника
української національної еліти, через набуття молодим поколінням
національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних
якостей, та духовних запитів», оскільки, згідно з останньою, «процес
національно-патріотичного виховання є важливою складовою національної
безпеки України».
Слід відзначити велику, важливу і відповідальну масово-виховну,
культурно-просвітницьку роботу наукових бібліотек Дніпропетровського
ДАУ (дир. А.Г. Братчик), Львівського НАУ (дир. к.і.н., доц. Л.А. Пинда),
Миколаївського НАУ (дир. О.Г. Пустова), Таврійського ДАТУ (дир. О.М.
Білоцька), Харківського НТУСГ (дир. Т.В. Новікова), Херонського ДАУ
(дир. Н.В. Анічкіна) та ін., що здійснювалася впродовж 2013 року за
основними актуальними напрямами, а саме: 1/. Національно-патріотичне
виховання; 2/. Християнська мораль – невід’ємна складова виховного процесу;
3/. Формування естетичних поглядів молоді через літературу і мистецтво; 4/.
Національні й світові традиції у формуванні світоглядних переконань
особистості; 5/. Формування екологічної культури студентської молоді; 6/.
Фізичне виховання в утвердженні здорового способу життя; 7/. Наука як
складова виховного процесу.
На нашу думку, до переліку цих напрямів, на даному етапі, доцільно
додати ще, скажімо: 8/. Формування у студентської молоді активної
громадянської позиції; 9/. Вироблення негативного ставлення до будьяких форм насильства й агресії; 10/. Прищеплення негативного ставлення
до проявів шовінізму, сепаратизму та тероризму. До речі, всі ці напрями
масово-виховної, культурно-просвітницької діяльності стосуються всіх, без
винятку, наукових сільськогосподарських бібліотек мережі, причому, бажано,
– в тісній співпраці з кафедрами гуманітарних наук, громадськими
організаціями, музеями університету, художніми колективами, духовними
наставниками, заступниками деканів з культурно-просвітницької роботи,
кураторами академічних груп, студентським активом та ін., як це здійснює НБ
Львівського НАУ.
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Наукові сільськогосподарські бібліотеки повинні стати культурнодозіллєвими центрами безкоштовного доступу до мережевих інформаційних
ресурсів, забезпечуючи конституційні права громадян на вільний і рівний
доступ до інформації, залучення до скарбів української і світової культури,
практичних і фундаментальних знань.
Одночасно бібліотеки мають виконувати місію просвіти, збереження
культурної спадщини, нести серйозну відповідальність щодо формування
стійкого інтересу до читання, української мови, вітчизняної історії та
культури, підтримуючи і розвиваючи читацьку культуру, – наголошується в
проекті нової «Концепції розвитку бібліотечної справи України»
(12.02.2013р.)
Книга в Україні в останні десятиліття значною мірою втратила свою
історично визначену роль в силу низки об’єктивних та суб’єктивних причин
політичного, соціального та економічного характеру, – зазначається в
«Концепції Державної цільової національно-культурної програми
популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання на 20142018 роки», і впродовж останніх п’яти років випуск вітчизняної видавничої
продукції становив близько однієї книги на рік на одну особу, – відзначено в
документі. Виконання Програми, серед іншого, дасть можливість створити
належні умови для формування читацької культури, духовно-ціннісних
орієнтацій та задоволення естетичних потреб, підвищення культурного,
професійного та інтелектуального рівня читачів; збільшити кількість
друкованих одиниць вітчизняної видавничої продукції до двох книг на одну
особу, а також сукупний тираж вітчизняної видавничої продукції та ін.
Отже, перед бібліотечною спільнотою постала проблема читання. У
зв’язку з цим постає необхідність не тільки в організації і проведенні в
наукових
сільськогосподарських
бібліотеках
ВНЗ
відповідних
найрізноманітніших дієвих масових заходів, які б сприяли підвищенню
престижу книги та читання, ознайомленню з кращими художніми й науковопопулярними творами, що ввійшли до скарбниці світової літератури, а й
прагненні привернути увагу студентства, всієї громади користувачів до
проблем відродження духовності, християнської моралі, виховання молоді на
кращих зразках класичної і сучасної вітчизняної й зарубіжної літератури.
Ініціювання інноваційних бібліотечних проектів з популяризації читання
серед студентської молоді повинно мати за мету культивування просвітництва,
духовного розвитку, інтелектуалізації особи. За великим рахунком – це
складова культурної безпеки та духовного потенціалу нації.
Варто ще раз зауважити, що серед культурно-просвітницьких заходів у
студентському середовищі важливими також мають бути заходи, присвячені
підвищенню культури мовлення, оскільки серед молоді присутня, на жаль,
така хвороба, як інфляція слова. Появлення суржику, студентського жаргону,
використання нецензурних слів, англіцизмів (мен, фейс, гєрл тощо) – це
наслідки інфляції слова, що є однією з важливіших причин мовного
безкультур’я і нігілізму. Справа кожної молодої людини – відшліфовувати,
вдосконалювати своє мовлення, збагачувати словниковий запас, плекати рідну
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мову, дбати про її красу і чистоту. Особливо це стосується молодих фахівців
аграрного сектору, майбутній шлях яких буде пов’язаний з працею в сільській
місцевості. Їх завдання – не тільки впроваджувати нові досягнення в науці,
техніці, технології, але й сіяти зерна національної культури, високої
духовності, застосовувати у спілкуванні рідну мову, а не суржик.
У бібліотеках необхідно більше уваги приділяти краєзнавчій роботі,
розглядаючи її як важливий засіб збереження національної культурноісторичної спадщини, її актуалізації, професійної орієнтації, соціальної
адаптації молоді, духовного, культурного й інтелектуального розвитку
покоління студентів, дотримуючись принципу наступності поколінь.
Піклуючись про розвиток бібліотечного краєзнавства бібліотечним
працівникам необхідно звернути особливу увагу на «збереження книжкових
пам’яток, як важливої частки національно-культурної спадщини, – як
записано в проекті нової «Концепції Державної програми збереження
бібліотечних фондів на період до 2020 року», – оскільки це є «справою
особливої ваги».
Творча, інноваційна діяльність зі збереження історичної пам’яті про
кожну сільськогосподарську бібліотеку мережі, як об’єкт культури, потребує
системності й корпоративного, перспективного планування.
Актуальним аспектом краєзнавчої роботи є виховання «бібліотечного
патріотизму». Результативним засобом його виховання, бережливого
ставлення до історії бібліотечного будівництва, його збереження для
майбутніх поколінь є всебічне бібліографічне забезпечення теми «Історія
наукових сільськогосподарських бібліотек краю (області) в фактах,
документах, особах».
У науковій сільськогосподарській бібліотеці було б дуже вчасним і
корисним створення, особливо для студентів-екологів, електронної
бібліотеки (БД) з екології, агроекології; організація з даної теми «круглих
столів», тематичних вечорів, книжкових виставок, презентацій книг,
бесід, «екологічних годин і віталень» тощо.
Поряд з досить ефективними виховними заходами моральнопсихологічного впливу стосовно «грального бізнесу», «пивної культури»,
своєчасною, на нашу думку, є культурно-просвітницька робота бібліотек щодо
захоплення серед студентської молоді – татуюванням на шкірі. Скажімо,
організація «круглих столів» на тему «Татуювання: мода чи безглуздя?», з
розглядом історії виникнення рисунків на шкірі, їхнє значення в різні часи в
різних народів та соціальних груп, спонукатимуть студентів до роздумів над
тим, що спонукає молодь робити тату, а також дізнатися про негативні та
небезпечні сторони процедури татуювання.
Важливо пам’ятати, що комплексне запровадження у наукових
сільськогосподарських бібліотеках ВНЗ ІІІ-ІV р.а. масових культурнопросвітницьких заходів сприятиме духовному розвитку студентської молоді
та усвідомленню нею важливості значення поняття духовності й моралі.
4. Сучасний розвиток наукового процесу вимагає інформатизації усіх його
ланок. У першу чергу це стосується впровадження автоматизованих
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технологій у процеси накопичення, обробки, зберігання та розповсюдження
наукової інформації. У цьому процесі особливе місце належить інформаційнобібліографічному супроводу наукових тем і розробок, що сприяють
комплексному інноваційному розвитку АПК України. Нині інформація набула
особливого значення як найважливіший стратегічний ресурс розвитку
суспільства, аграрної галузі. Головним завданням інформаційнобібліографічної діяльності бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р. а. залишається
активне сприяння вирішенню нагальних проблем суспільства всіма
існуючими найефективнішими засобами інформаційно-бібліографічного
впливу, враховуючи, що бібліографічний напрям залишається пріоритетним у
діяльності сучасних бібліотек. Тому, як і раніше, бібліографи головних
наукових сільськогосподарських бібліотек мають продовжувати інформаційну
підтримку таких важливих тем, як: «Економіка України і її подальший
розвиток», «Вирішення проблем сільського господарства України»,
«Проблеми агропромислового виробництва», «Екологія і усталений
розвиток», «Подолання корупції», «Соціальний захист громадян
України», «Популяризація здорового способу життя». «Боротьба з
тероризмом» тощо.
Своєрідним індикатором рівня розвитку бібліотеки на сьогоднішній день є
електронізація, автоматизація бібліотечних процесів. Варто пам’ятати, що
подальше поглиблення і розширення процесу впровадження електронних
ресурсів у діяльності бібліотек, створення необхідного комплексу баз даних
(БД), чим більшого обсягу їх наповнення та відповідної фахової підготовки
співробітників,
сприятиме
зростанню
ефективності
довідковобібліографічної роботи щодо максимального задоволення різноманітних
інформаційних потреб користувачів-аграрників.
Важливішим напрямом роботи сучасної бібліотеки є іміджева політика,
спрямована на формування суспільної думки, створення ціннісних засад, що
збільшують можливості бібліотечно-інформаційних послуг в очах
користувачів. У якості ефективних засобів формування позитивного образу
можна розглядати засоби маркетингу, в першу чергу паблик рилейшнз (РR),
рекламу.
Наукові бібліотеки аграрних ВНЗ І-ІV рівнів акредитації для просування
своєї інтелектуальної продукції й послуг на сегменті споживчого ринку з метою
формування позитивного іміджу мають використовувати маркетинговий засіб –
рекламу.
Рекламна діяльність бібліотеки – це особливий вид діяльності, який
повинен мати свою стратегію і тактику, її слід проводити не спонтанно, а
планомірно і прогнозовано.
Варто завжди пам’ятати: у своїй рекламній практиці наукові бібліотеки
аграрних ВНЗ зобов’язані керуватися Основним нормативно-правовим актом,
який регулює рекламну діяльність в Україні – це Закон України «Про
рекламу», де визначено етичні стандарти рекламної діяльності, зокрема
неприпустимість недобросовісної, недостовірної, свідомо неправдивої
реклами.
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Залишається актуальною комп’ютеризація довідково-пошукового
апарату (ДПА), збільшення в ньому частини фактографічної інформації,
прискорення переводу фондів і каталогів у цифрову форму, ширше освоєння
корпоративної каталогізації тощо.
Важливим фактором успішної розбудови системи інформаційнобібліографічного супроводу галузевого науково-освітнього процесу
залишається формування й підвищення інформаційної культури
користувачів, що продовжує виступати одним із пріоритетних напрямів
роботи наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації у контексті
Болонських ініціатив.
5. Проведений аналіз звітів наукових бібліотек аграрних ВНЗ показує, що
бібліотекам необхідно постійно проводити заходи з оптимізації управління
своїми фондами. Для цього необхідно дослідити динаміку їх складу та
використання; визначити ступінь відповідності інформаційним потребам
користувачів; уточнити та відкоригувати репертуар галузевих документів;
обґрунтувати критерії вторинного відбору і перерозподілу непрофільних, мало
використовуваних видань; розробити стратегію комплектування фондів та
визначити шляхи підвищення ефективності їх використання. Варто подбати
також про оновлення складу фондів, їх видову структуру. Бібліотечні фахівці
мають активізувати співробітництво з усіма суб’єктами книжкового ринку,
впровадження новітніх інформаційних технологій у процес формування фондів.
Щодо змісту, методики формування і збереження бібліотечних фондів
аграрних ВНЗ, варто зауважити, що комплектатору важливо виходити з того,
які видання пропагують вищі етичні цінності, об’єднують (зближують)
контингент студентів, тобто діяти згідно духу і букви Декларації принципів
толерантності (прийнята ЮНЕСКО в 1995р.) і Декларації тисячоліття
(прийнята ООН у 2000р.), що пропонують направити енергію людей на
досягнення співробітництва.
Аналіз сучасного стану формування фондів наукових бібліотек аграрних
ВНЗ свідчить, що за роки чинності Закону України «Про обов’язковий
примірник» так і не було створено дієвого механізму забезпечення бібліотек
необхідними виданнями. Гострою є проблема поповнення фондів на
електронних носіях. Як обов’язковий примірник вони практично не надходять.
Інформація про те, скільки і які саме видання випущено, в яких регіонах країни,
майже відсутня. Аудіо, відеоматеріали та електронні видання надходять лише
до Головних бібліотек.
Увага бібліотечних працівників наукових бібліотек аграрних ВНЗ має
бути зорієнтована на Концепцію Державної цільової національнокультурної програми популяризації вітчизняної видавничої продукції та
читання на 2014–2018 рр., виконання якої дасть можливість систематично
поповнювати бібліотечні фонди необхідною вітчизняною видавничою
продукцією; збільшити кількість друкованих одиниць вітчизняної видавничої
продукції до двох книг на одну особу (за даними КПУ ім. І. Федорова впродовж
останніх п’яти років – припадала одна книга на одну особу), а також сукупний
тираж вітчизняної видавничої продукції; розробити та встановити у бібліотеках
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програмне забезпечення «електронний каталог «Бібліотека»»; створити
спеціалізований Інтернет-ресурс на базі Державної наукової установи
«Книжкова палата України ім. Івана Федорова» та ін.
Сьогодні підвищується роль збереження бібліотечного фонду.
Спеціальні програми ІФЛА ставлять знак рівності між втратою документа і
втратою знання. Особлива увага щодо збереження бібліотечних фондів,
зокрема, цінних і рідкісних видань, книжкових пам’яток, як важливої частки
національно-культурної спадщини, приділяється у проекті нової «Концепції
Державної програми збереження бібліотечних фондів на період до 2020
року», що є «справою особливої ваги».
На методичних радах Головних бібліотек ТО з позицій комплексного
підходу мають розглядатися концептуальні методологічні, організаційні і
технологічні питання системної роботи по збереженню книжкових пам’яток.
В обласних територіальних об’єднаннях (ТО) сільськогосподарських бібліотек
доцільно створити цілісну систему обробки наявних цінних і рідкісних видань:
їх дослідження, бібліографічний запис, популяризацію і консервацію,
забезпечити охорону та юридичну захищеність, тим паче, що одним із
провідних напрямів сучасної державної культурної політики є забезпечення
зберігання і раціонального використання пам’яток книжкової культури
Разом з тим, одним із першочергових завдань комплектування фондів
наукових сільськогосподарських бібліотек ВНЗ є збирання повного
комплекту друкованих та електронних навчальних і науково-методичних
документів з дисциплін, які викладаються і передбачені навчальним планом
в кожному університеті, визначення їх оптимальної екземплярності для
забезпечення навчального процесу, створення на їх основі бібліографічної і
повнотекстової БД.
На даному етапі своєрідним індикатором рівня розвитку бібліотеки є її
електронізація, автоматизація бібліотечних процесів. Щодо забезпечення
наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ–ІV р.а. комп’ютерною технікою, варто
відзначити, що на відміну від показників минулого року, коли парк
комп’ютерів по мережі збільшився на 26од. і складав – 612од., то за звітний
2013 рік він, на жаль, нараховує – 589од., що на 26од. менше.
Згідно аналізу звітів, впродовж звітного року доступ до Internet для
користувачів мають 22 бібліотеки мережі (всього – 95.65%), тобто лише одна
бібліотека (Львівського НУВМтаБТ) бажає виправити становище.
З метою підвищення ефективності обслуговування користувачів і
задоволення їхніх інформаційних потреб, активну роботу впродовж року
проводили підзвітні бібліотеки зі створення баз даних (БД). Всього – 280
проти 263 од., що на 17 од. більше минулорічного показника.
Важливим кроком до створення власної електронної бази стало придбання
системи автоматизації сільськогосподарських бібліотек – ІРБІС у 11-ти
бібліотеках, поетапне впровадження якої забезпечує комп’ютеризацію всіх
напрямів діяльності бібліотеки. Сьогодні на базі ІРБІС бібліотеки аграрних
ВНЗ створюють власні інформаційні ресурси, в т.ч. електронні каталоги (ЕК) і
різні бази даних (БД). У п’ятьох бібліотеках запроваджено систему
87
87

УФД/Бібліотека; в бібліотеці Вінницького НАУ – систему АСУ «Софія»,
Полтавської ДАА – «Електронна бібліотека»; в бібліотеці Харківського НАУ
– ІSIS. Станом на 01.01.2014р. – програмне забезпечення залишається
відсутнім у чотирьох бібліотеках: ВП НУБіПУ «Бережанський АТІ»,
Подільського ДАТУ, Харківської ДЗВА, Львівського НУВМтаБТ.
Найкращих результатів по створенню баз даних досягли бібліотеки
Дніпропетровського ДАУ і Білоцерківського НАУ (по 25), НУБіПУ(м. Київ)
(21), Миколаївського НАУ і ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (по 18),
Херсонського ДАУ (17), Сумського НАУ (16), Подільського ДАТУ і (15),
Львівського НАУ і Таврійського ДАТУ (по 14), Луганського НАУ, ФБ
Одеського ДАУ і Уманського НУС (по 13), Харківського НТУСГ (11),
Полтавської ДАА (10) та ін.
У звітному році створили БД понад план бібліотеки НУБіПУ (м. Київ)
(+4), Дніпропетровського ДАУ і Житомирського НАЕУ (по +3), Львівського
НУВМтаБТ, Миколаївського НАУ, Таврійського ДАТУ і Харківського НАУ
(по +2), ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ», Луганського НАУ, Львівського НАУ,
Харківського НТУСГ, Уманського НУС (по +1).
Слід зазначити, що одним із важливіших видів сучасних інформаційних
ресурсів є веб-сайти, створення яких у всьому світі носить масовий характер.
Веб-сайтів або веб-сторінок ще не мають наукові бібліотеки:
Білоцерківського НАУ, Львівського НУВМтаБТ, ВП НУБіПУ «Ніжинський
АТІ», Подільського ДАТУ, Уманського НУС.
Отже, сьогодні в практику наукових бібліотек входять процеси, без яких
бібліотека вже не може обійтися – це організація електронного фонду,
робота з віддаленими користувачами, електронне доставляння
документів, автоматизація всіх технологічних процесів, упровадження
технологій віртуалізації.
Зауважуємо щодо проблем, пов’язаних зі створенням Електронних
бібліотек, найгострішими з них є оновлення та збільшення комп'ютерного
забезпечення бібліотек, низький відсоток комплектування на електронних
носіях, недостатнє інформування читачів та низьке фінансування для
придбання необхідних БД.
Одним з пріоритетних завдань наукових сільськогосподарських
бібліотек ВНЗ залишається формування електронної тематичної колекції,
присвяченої історії і культурі області (регіону), забезпечення доступу до
рідкісних краєзнавчого характеру галузевих документів шляхом їх
оцифрування і розміщення на сайті (наприклад, «Київщина аграрна в
книжкових пам’ятках», «Херсонщина аграрна в книжкових пам’ятках», тощо).
Невідкладним завданням наукових сільськогосподарських бібліотек
залишається створення (з подальшим рекламуванням) повнотекстових баз
даних (БД) з агроекології.
Пам’ятаймо, що активне впровадження новітніх інформаційних
технологій відкриває нову стратегію на перспективу у розвитку бібліотек
аграрних ВНЗ.
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6. Науково-методична робота в мережі наукових сільськогосподарських
бібліотек має активізуватися навколо головних функцій бібліотек, відповідно
до Болонських ініціатив у галузі освіти, і підпорядковуватися вирішенню
нагальних проблем не лише бібліотек, а й тим чинникам, від яких залежить
успішне їх функціонування.
Зміст методичної роботи повинен визначатися завданнями, які стоять
перед бібліотеками і основною її метою – створення умов, які дозволять
кожному користувачеві одержувати інформацією і послуги з урахуванням
індивідуального розвитку потреб і інтересів.
Сучасна наукова сільськогосподарська бібліотека неможлива без
постійної внутрішньої трансформації, удосконалення виробничих процесів,
зовнішніх зусиль, спрямованих на виконання і розвиток властивих їй базисних
функцій. А методична служба повинна бути її навігатором та вірним
помічником у цьому. Методичні служби мають нести відповідальність за
забезпечення належного фахового рівня персоналу бібліотеки відповідно до
сучасних вимог галузі, а також зобов’язані надавати допомогу в питаннях
адаптації правових документів щодо діяльності бібліотечних закладів, їхнього
співробітництва з владою; впровадження сучасних норм і стандартів;
розповсюдження та використання Інтернету, створення веб-сторінок; пошуку
додаткових джерел фінансування тощо. Доведено, що найбільш ефективним
напрямом у методичній роботі є навчальні тренінги.
На сьогоднішній день аналітико-прогнозуюча діяльність методичних
служб Головних наукових сільськогосподарських бібліотек обласних ТО має
стати домінуючим напрямом, що дозволить не лише визначати загальні
тенденції розвитку бібліотек мережі, але й прогнозувати їх зміни завдяки
проведенню ними цільових моніторингів і маркетингових досліджень для
вироблення концептуальних напрямів функціонування і розвитку бібліотек
кожного територіального об’єднання. Показовим може бути спеціальне
видання наукової бібліотеки Миколаївського НАУ «Моніторинг якості
послуг бібліотеки МНАУ: соціологічне дослідження».
Призначенням методичної служби має залишатися підтримка і
консультування колег, озброєння їх професійними знаннями, допомога кожній
бібліотеці у визначенні свого місця в єдиному бібліотечному просторі за
допомогою
методико-бібліографічних
розробок
(методичні
поради,
рекомендації, вказівки, положення, пам’ятки, інструкції, консультації,
бюлетені, листівки, плакати тощо) з нововведень, які й сьогодні є основним
видом документування інноваційних процесів у бібліотеках. При цьому
беззастережно потрібно дотримуватися морально-етичних норм, високої
професіональної якості рекомендацій.
Щодо недоліків науково-дослідної роботи, на жаль, у деяких наукових
бібліотеках аграрних ВНЗ вона знаходиться, фактично, у занедбаному стані,
хоча об’єктом дослідження може бути, скажімо, фонд цінних і рідкісних
видань кожної наукової бібліотеки, як це відбувається, наприклад, у НБ
Львівського НАУ, що є яскравим прикладом наукових досліджень, вартим
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уваги і наслідування (див. електронну адресу НБ ЛНАУ: e-mail 2980765_Inaulib@ukr.net).
7. Матеріально-технічна база наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації сьогодні, як і завжди, потребує оптимального та
раціонального використання коштів для забезпечення нормального
функціонування бібліотеки та закладу.
Створюючи повноцінну матеріально-технічну базу аграрним ВНЗ та їх
бібліотекам важливо подбати про відповідність займаних приміщень
структурними підрозділами бібліотеки, особливо фондосховищ, читальних зал
– чинним санітарно-гігієнічним та протипожежним нормам.
Сьогодні визначальним фактором рівня розвитку бібліотеки є оснащення
її сучасною електронною технікою. Отже, необхідно також подбати про
придбання системи автоматизації сільськогосподарських бібліотек – ІРБІС (є
лише в 11-х бібліотеках (з 23-х), впровадження якої забезпечує
комп’ютеризацію всіх напрямів діяльності бібліотеки; про наявність у
бібліотеці оптимальної кількості комп’ютерної техніки, сканерів, апаратів для
копіювання, виходу в Інтернет, а також необхідного сучасного бібліотечного
обладнання тощо.
Практика вітчизняних бібліотек свідчить про те, що там, де приділяється
належна увага популяризації бібліотеки, застосовуються маркетингові
засоби поведінки, пошук і запровадження партнерських відносин з
користувачами і владою – є змога отримувати реальні кошти на обладнання,
поповнення фондів та ін., а також змінювати свій імідж і стан на краще, бути
більш привабливими для користувачів, корисними для потенціальних друзів
бібліотек, соціально значущими для громадськості, широкого загалу.
Сьогодні неможливо уявити розвиток бібліотек без підтримки
соціальних партнерів, якими є різні установи, організації, фонди, приватні
особи та ін., серед яких доцільно визначати “Преміум-партнерів бібліотеки”,
вартих нагород, як найактивніших соціальних партнерів бібліотечного закладу.
Визначення проблемних моментів у діяльності бібліотек, що можуть бути
вирішені тільки в партнерстві та за умови підтримки з боку влади,
депутатського корпусу, громади, неурядових організацій та ін., а також
пріоритетних завдань, цілей, напрямів та необхідних спільних дій
бібліотечних закладів і соціальних партнерів, дозволить розвиватися
бібліотекам на новому підґрунті – науково-технічному, інноваційному,
творчому.
Важливим завданням наукових бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р.а. є
забезпечення оптимальних умов збереження бібліотечних фондів.
Об’єктивною підставою для виникнення проблем збереження бібліотечних
фондів є фізичний знос документів через вплив механічних і температурновологісних чинників, пошкодження при користуванні тощо,– зазначається в
проекті нової «Концепції Державної програми збереження бібліотечних
фондів на період до 2020 року». Тож особливої уваги потребує і збереження
бібліотечних фондів цінних і рідкісних видань – галузевих пам’яток
книжкової культури, попереджуючи їх пошкодження, забезпечуючи їх
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охорону, відповідні умови для зберігання, консервації та реставрації, про що
наголошується в проекті нової «Концепції розвитку бібліотечної справи
України», адже духовна місія бібліотеки полягає в збереженні і передачі
«пам’яті людства» наступним поколінням.
Окреслені проблеми розвитку наукових сільськогосподарських бібліотек
мають бути орієнтиром у визначенні пріоритетів та змісту подальшої роботи
бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації – провідних центрів науковоінформаційного забезпечення розвитку культури, аграрної освіти, науки,
виробництва.
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РЕЙТИНГ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ БІБЛІОТЕК ВНЗ
ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇЇ
(2013)
Важливим фактором розвитку суспільства є наука і освіта – головні
показники
інтелектуального,
культурного,
духовного,
соціального,
економічного розвитку суспільства та держави.
У сучасних умовах якість підготовки фахівців-аграрників стає
найважливішим чинником та важливою передумовою ефективного вирішення
завдань економічного та суспільного розвитку. Гострими проблемами, що
непокоять сьогодні суспільство, є відродження сільського господарства країни,
покращення екології навколишнього природного середовища, агроекології,
вирішенню яких значною мірою покликані сприяти навчальні заклади та
бібліотеки аграрного профілю.
У системі Міністерства аграрної політики України 23 вищі навчальні
заклади ІІІ-ІУ рівнів акредитації готують науковців і спеціалістів вищої
кваліфікації для аграрної галузі, серед яких у звітному 2013 році – 165951
особа науковців, викладачів, спеціалістів, студентів були офіційними
користувачами цих бібліотек.
Сприяння підготовці і вихованню всебічно розвиненої особистості,
високоосвіченого, висококваліфікованого і конкурентоспроможного фахівця
нового типу, здатного вільно орієнтуватися і готового успішно працювати в
умовах жорсткої ринкової конкуренції – є важливішою функцією бібліотек
аграрних ВНЗ. Усвідомлюючи необхідність надання інформаційно-освітніх
послуг з урахуванням європейських та освітніх норм і стандартів, бібліотеки
аграрного профілю повинні сприяти найповнішому розкриттю індивідуальних
творчих здібностей кожного користувача, максимально задовольняючи його
інформаційні потреби з використанням новітніх автоматизованих систем та
інформаційних технологій.
Однак, оцінити роботу бібліотеки, визначити подальші шляхи
удосконалення бібліотечної справи та стратегію її подальшого розвитку на
початку третього тисячоліття стає неможливим без аналізу відносних
показників діяльності бібліотек.
Аналіз якості праці бібліотеки необхідний також для запровадження
інновацій в її роботі, а також у контексті розробки державних стандартів
надання послуг у сфері інформаційного забезпечення населення тощо.
Для удосконалення діяльності бібліотек аграрних ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів
акредитації і підвищення їх ролі у розвитку освіти, науки та
сільськогосподарського виробництва необхідно мати чіткі критерії оцінки
якості їхньої роботи.
З цією метою працівниками ННСГБ НААН: директором ННСГБ НААН
України – доктором с.-г. наук, професором, член-кор. НААН України
В.А. Вергуновим, доктором педагогічних наук, старшим науковим
співробітником В.В. Дерлеменком, кандидатом біологічних наук, старшим
науковим співробітником Н.В. Лопатіною та ін. розроблено і видано
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оригінальну методику визначення критеріїв ефективності роботи і рейтингу
сільськогосподарських бібліотек України (Критерії ефективності роботи
сільськогосподарських бібліотек: науково-методичне видання / В.А. Вергунов,
В.В. Дерлеменко, Н.В. Лопатіна та ін.; за ред. Ю.Ф. Мельника; М-во
агрополітики України, НМЦАО, УААН, ДНСГБ. – К.: Аграрна наука, 2008. –
92 с. )
На основі системного підходу та статистичного методу, зокрема одного з
його прийомів – створення рангових рядів (ознак якості й кількості роботи
кожної бібліотеки), автори видання ставили за мету одержати відносний
комплексний показник кожній ознаці діяльності бібліотеки з послідуючим
визначенням її рейтингу за сумою рангів окремих відносних показників, що
дасть змогу визначити місце кожної бібліотеки серед аналогічних їй установ.
Рейтинг бібліотеки – це її місце серед інших бібліотек, яке визначене за
комплексними відносними показниками роботи, досягнутими впродовж
звітного року. Визначення цього показника забезпечує не лише прозорість
діяльності бібліотеки, але й створює імідж установи та впливає на рейтинг
Вишу, який обслуговується його бібліотекою.
За даною методикою є можливість на основі якісних, порівнюваних між
собою показників, виокремити бібліотеки, які працюють успішніше. Аналіз
досвіду таких бібліотек стане прикладом у роботі менш успішних бібліотек
навчальних закладів.
Одним з прийомів статистичного методу є побудова рангів за допомогою
кількісних характеристик статистичних показників про роботу підзвітних
бібліотек аграрних ВНЗ.
Для якісної оцінки діяльності кожної бібліотеки у 2011 році відбиралися,
згідно з надісланою до сектору науково-методичної роботи статистичною
формою, наступні кількісні показники, які названі основними ознаками
діяльності бібліотек аграрних ВНЗ, а саме:
- «Кадровий склад»
- Таблиця 1;
- «Інформаційно-бібліотечнеобслуговування» - Таблиця 2;
- «Інформаційно-масові заходи»
- Таблиця 3;
- «Інформаційно-бібліографічна діяльність»
- Таблиця 4;
- «Формування фонду»
- Таблиця 5;
- «Електронні ресурси»
- Таблиця 6;
- «Науково-методична, науково-дослідна,
видавнича діяльність»
- Таблиця 7;
- «Матеріально-технічна база»
- Таблиця 8.
Для визначення рейтингу конкретної бібліотеки необхідно спочатку
визначити рейтинг кожної з названих основних ознак, побудувавши для цього
рангові ряди з властивих тільки їй комплексних показників згідно з
Статформою.
Наприклад, рейтинг ознаки діяльності бібліотеки «Кадровий склад»
(Таблиця 1) визначають такі комплексні відносні показники:
- кількість працівників з фаховою освітою
- кількість працівників з не фаховою освітою
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Слід зазначити, що, на відміну від першого, в останньому ранговому ряду,
за логікою, порядок розстановки чисел – від меншого до більшого, оскільки
кадровий склад працівників з не фаховою освітою є негативним явищем.
Аналогічно визначаються рейтинги решти основних ознак діяльності
бібліотек .
Далі обраховується сума побудованих рангових рядів, визначаючи
„внутрішній” рейтинг кожної з основних ознак діяльності бібліотеки (Таблиці
1 – 8), що є передостанньою операцією в процесі визначення місця конкретної
бібліотеки серед інших бібліотек ВНЗ.
Сума отриманих останніх відносних величин остаточно визначає рейтинг
кожної бібліотеки по порядку – від меншого до більшого числа (Таблиця 9).
Отже, за результатом рейтингу сільськогосподарських бібліотек ВНЗ ІІІ
– ІУ рівнів акредитації (2007)
– І місце належить науковій бібліотеці Миколаївського ДАУ;
– ІІ місце – науковій бібліотеці ПФ Кримського АТУ;
– ІІІ місце – науковій бібліотеці НУБіП України (м. Київ).
За результатом рейтингу сільськогосподарських бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації (2008):
– І місце зайняла наукова бібліотека Миколаївського ДАУ;
– ІІ місце – наукова бібліотека Сумського НАУ;
– ІІІ місце – наукова бібліотека ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (табл.
9).
У рейтингу сільськогосподарських бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
за сумою рейтингів ознак основних напрямів діяльності у 2009р.:
– І місце – зайняла наукова бібліотека Сумського НАУ;
– ІІ місце – наукова бібліотека Львівського НАУ;
– ІІІ місце – наукова бібліотека Миколаївського ДАУ(табл. 9).
За результатом рейтингу сільськогосподарських бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації за сумою рейтингів ознак основних напрямів діяльності у
2010р.
– І місце зайняла наукова бібліотека Білоцерківського НАУ;
– ІІ місце – наукова бібліотека Сумського НАУ;
– ІІІ місце – наукова бібліотека ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ» (табл.
9).
За результатом рейтингу сільськогосподарських бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації за сумою рейтингів ознак основних напрямів діяльності у
2011р.
– І місце зайняла наукова бібліотека Дніпропетровського ДАУ; –
– ІІ місце – наукова бібліотека Сумського НАУ;
– ІІІ місце – наукова бібліотека Херсонського ДАУ(табл. 9).
За результатом рейтингу сільськогосподарських бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації за сумою рейтингів ознак основних напрямів діяльності у
2012р.
– І місце зайняла наукова бібліотека Дніпропетровського ДАУ;
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– ІІ місце – наукова бібліотека Херсонського ДАУ;
– ІІІ місце – наукова бібліотека ПФ НУБіПУ «Кримський АТУ»
(табл. 9).
–
За результатом рейтингу сільськогосподарських бібліотек ВНЗ ІІІ рівня
акредитації за сумою рейтингів ознак основних напрямів діяльності у 2013р.
– І місце розділили наукова бібліотека Керченський ДМТУ і
ВП НУБіПУ «Ніжинський АТІ»;
– ІІ місце – зайняла наукова бібліотека ВП НУБіПУ «Бережанський
АТІ»
(табл. 9).
За результатом рейтингу сільськогосподарських бібліотек ВНЗ ІV рівня
акредитації за сумою рейтингів ознак основних напрямів діяльності у 2013р.
– І місце, втретє, зайняла наукова бібліотека Дніпропетровського
ДАУ;
– ІІ місце – наукова бібліотека Херсонського ДАУ;
– ІІІ місце, вдруге, наукова бібліотека Миколаївського НАУ (табл.
9).
Якщо в процесі визначення рангу за окремою ознакою цифри збігаються,
то їх підсумовують і одержану суму ділять на кількість доданків (результат
почергово заносять у ранговий ряд).
Якщо дві або кілька бібліотек в результаті підрахунків одержать однакову
суму відносних показників, то визначаючи рейтинг можна врахувати додаткові
дані звітності і планування цих бібліотек або представлені Науковометодичним центром аграрної освіти Міністерства аграрної політики України
щодо їх діяльності.
Якщо ж бібліотека не подала у річному звіті показників із визначених
ознак, то в такому разі вона одержує найбільшу кількість балів і її ранг за
ознакою
знижується,
що
негативно
впливає
на
рейтинг.

95
95

96

96

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3

Рейтинг

Сума рангів
Назва установи
ІІІ рівень акредитації
4
Керченський ДМТУ
9
ВП НУБіПУ «Бережан.АТІ»
11
ВП НУБіПУ «Ніжин.АТІ»
ІV рівень акредитації
19
Таврійський ДАТУ/
25
Харківський НТУСГ
29,5
Житомирський НАЕУ
33
Сумський НАУ
35
Херсонський ДАУ
38
НУБіПУ м. Київ
39
Подільський ДАТУ
40,5
Луганський НАУ
44
Вінницький НАУ
44,5
Харківський НАУ
45
Білоцерківський НАУ
47
Миколаївський НАУ
49,5
Харківська ДЗВА
50,5
Львівський НАУ
52,5
ПФ НУБіПУ«Крим.АТУ»
53,5
Дніпропетровський ДАУ
54,5
Уманський НУС
62
Одеський ДАУ
62
Полтавська ДАА
65
Львівський НУВМ та БТ

Табл. 1. Рейтинг бібліотек ВНЗ Ш-ІV рівнів
акредитації з кадрового складу

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3

Рейтинг

Сума
Назва установи
рангів
ІІІ рівень акредитації
12
ВП НУБіПУ «Ніжин.АТІ»
13
Керченський ДМТУ
23
ВП НУБіПУ «Бережан.АТІ»
ІV рівень акредитації
54,5
Львівський НАУ
56
ПФ НУБіПУ«Крим.АТУ»
58
Дніпропетровський ДАУ
58
Сумський НАУ
59
Одеський ДАУ
62
Херсонський ДАУ
63
НУБіПУ м. Київ
69
Уманський НУС
70,5
Луганський НАУ
81,5
Вінницький НАУ
85,5
Таврійський ДАТУ
89
Житомирський НАЕУ
91,5
Миколаївський НАУ
92
Білоцерківський НАУ
100,5
Харківська ДЗВА
103
Харківський НАУ
109
Львівський НУВМ та БТ
122,5
Подільський ДАТУ
127
Полтавська ДАА
127,5
Харківський НТУСГ

Табл. 2. Рейтинг бібліотек ВНЗ Ш-ІV рівнів акредитації з
інформаційно-бібліотечного обслуговування.

97

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
3
2

Рейтинг

Сума
Назва установи
рангів
ІІІ рівень акредитації
5,5
ВП НУБіПУ «Ніжин.АТІ»
7,5
ВП НУБіПУ «Бережан.АТІ»
11
Керченський ДМТУ
ІV рівень акредитації
6
Дніпропетровський ДАУ
17
Харківський НТУСГ
22,5
Херсонський ДАУ
23
Миколаївський НАУ
23,5
Вінницький НАУ
29,5
Львівський НАУ
34
Луганський НАУ
34,5
Сумський НАУ
45,5
Харківський НАУ
49,5
Подільський ДАТУ
49,5
Уманський НУС
50
Таврійський ДАТУ
54,5
Одеський ДАУ
54,5
Харківська ДЗВА
58
НУБіПУ м. Київ
59
Житомирський НАЕУ
61,5
Білоцерківський НАУ
62
ПФ НУБіПУ«Крим.АТУ»
76,5
Львівський НУВМ та БТ
82,5
Полтавська ДАА

Табл. 3. Рейтинг бібліотек ВНЗ Ш-ІV рівнів акредитації з
інформаційно-масових заходів

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3

Рейтинг

Назва
установи

ІІІ рівень акредитації
8
Керченський ДМТУ
9
ВП НУБіПУ «Ніжин.АТІ»
13
ВП НУБіПУ «Бережан.АТІ»
ІV рівень акредитації
22,5
Дніпропетровський ДАУ
26
Уманський НУС
26
Херсонський ДАУ
32,5
Миколаївський НАУ
35,5
ПФ НУБіПУ«Крим.АТУ»
46
Білоцерківський НАУ
48,5
Харківський НАУ
49
Подільський ДАТУ
53,5
Львівський НАУ
55,5
Таврійський ДАТУ
56
НУБіПУ м. Київ
56,5
Харківський НТУСГ
57,5
Сумський НАУ
60
Вінницький НАУ
63
Житомирський НАЕУ
66,5
Луганський НАУ
73
Одеський ДАУ
82
Харківська ДЗВА
83
Львівський НУВМ та БТ
96,5
Полтавська ДАА

Сума
рангів
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Табл. 4. Рейтинг бібліотек ВНЗ Ш-ІV рівнів акредитації
з інформаційно-бібліографічної діяльності
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5
8
11

9
20
25
28
34
38
39
39
42
42
45
46
50
50
51
52
54
58,5
67,5
75

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Сума
рангів

Рей
тин
г

ІІІ рівень акредитації
ВП НУБіПУ «Ніжин.АТІ»
Керченський ДМТУ
ВПНУБіПУ«Бережан.АТІ»
ІV рівень акредитації
Одеський ДАУ
НУБіПУ м. Київ
Харківський НАУ
Білоцерківський НАУ
Миколаївський НАУ
Львівський НАУ
Дніпропетровський ДАУ
Подільський ДАТУ
Львівський НУВМ та БТ
Херсонський ДАУ
Таврійський ДАТУ
Харківська ДЗВА
Житомирський НАЕУ
ПФ НУБіПУ«Крим.АТУ»
Луганський НАУ
Сумський НАУ
Уманський НУС
Харківський НТУСГ
Полтавська ДАА
Вінницький НАУ

Назва установи

Табл. 5. Рейтинг бібліотек ВНЗ Ш-ІV рівнів акредитації
з формування фонду

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
,518
19
20

1
2
3

Рейтинг

Сума рангів
Назва установи
ІІІ рівень акредитації
4
Керченський ДМТУ
6
ВП НУБіПУ «Ніжин.АТІ»
8
ВП НУБіПУ «Бережан.АТІ»
ІV рівень акредитації
4,5
Білоцерківський НАУ
7,5
ПФ НУБіПУ«Крим.АТУ»
18,5
Дніпропетровський ДАУ
20
Сумський НАУ
20
Одеський ДАУ
24,5
Львівський НАУ
25
Луганський НАУ
25
Херсонський ДАУ
26,5
Миколаївський НАУ
26,5
Вінницький НАУ
29
НУБіПУ м. Київ
35
Харківський НТУСГ
37
Подільський ДАТУ
37
Уманський НУС
39,5
Житомирський НАЕУ
42,5
Таврійський ДАТУ
51
Полтавська ДАА
54
Львівський НУВМ та БТ
59
Харківський НАУ
64,5
Харківська ДЗВА

Табл. 6. Рейтинг бібліотек ВНЗ Ш-ІV рівнів акредитації
з електронних ресурсів

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3

Рейтинг

Ранги
Назва установи
ІІІ рівень акредитації
12
Керченський ДМТУ
13
ВП НУБіПУ «Ніжин.АТІ»
17
ВП НУБіПУ «Бережан.АТІ»
ІV рівень акредитації
26,5
Дніпропетровський ДАУ
29
Херсонський ДАУ
42,5
Житомирський НАЕУ
48,5
Таврійський ДАТУ
52,5
Миколаївський НАУ
58
Харківський НТУСГ
64
ПФ НУБіПУ«Крим.АТУ»
69
Львівський НАУ
72,5
Сумський НАУ
73,5
Харківський НАУ
74,5
Луганський НАУ
75
НУБіПУ м. Київ
86
Уманський НУС
88
Білоцерківський НАУ
98
Вінницький НАУ
103
Подільський ДАТУ
113,5
Одеський ДАУ
114,5
Харківська ДЗВА
128
Полтавська ДАА
136
Львівський НУВМ та БТ

Табл. 7. Рейтинг бібліотек ВНЗ Ш-ІV рівнів акредитації
з науково-методичної, науково-дослідної і
видавничої діяльності

99

10
10
16
27
29,5
37,5
44,5
47
48
48,5
52,5
55
55,5
58,5
58,5
62,5
73,5
75,5
94,5
95
98
104,5
113,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Назва установи

ІІІ рівень акредитації
Керченський ДМТУ
ВП НУБіПУ «Ніжин.АТІ»
ВП НУБіПУ «Бережан.АТІ»
ІV рівеньакредитації
Білоцерківський НАУ
НУБіПУ м. Київ
ПФ НУБіПУ«Крим.АТУ»
Херсонський ДАУ
Миколаївський НАУ
Луганський НАУ
Сумський НАУ
Дніпропетровський ДАУ
Житомирський НАЕУ
Львівський НАУ
Одеський ДАУ
Харківський НАУ
Таврійський ДАТУ
Харківський НТУСГ
Уманський НУС
Вінницький НАУ
Харківська ДЗВА
Подільський ДАТУ
Полтавська ДАА
Львівський НУВМ та БТ

Сума рангів

1
2
3

Рейтинг
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Табл. 8. Рейтинг бібліотек ВНЗ Ш-ІV рівнів акредитації
з матеріально-технічної бази

100

100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3

Рейтинг

Сума ртг.
Назва установи
ІІІ рівень акредитації
70
Керченський ДМТУ
71,5
ВП НУБіПУ «Ніжин.АТІ»
104,5
ВП НУБіПУ «Бережан.АТІ»
ІV рівень акредитаціїї
276,5
Дніпропетровський ДАУ
286
Херсонський ДАУ
354
Миколаївський НАУ
365
ПФ НУБіПУ«Крим.АТУ»
368,5
НУБіПУ м. Київ
375
Львівський НАУ
376
Сумський НАУ
392
Білоцерківський НАУ
408,5
Таврійський ДАТУ
410
Луганський НАУ
427,5
Житомирський НАЕУ
449,5
Одеський ДАУ
451
Харківський НТУСГ
451,5
Уманський НУС
457,5
Харківський НАУ
503
Вінницький НАУ
537
Подільський ДАТУ
606,5
Харківська ДЗВА
679
Львівський НУВМ та БТ
719
Полтавська ДАА

Табл. 9. Рейтинг бібліотек ВНЗ Ш-ІV рівнів акредитації
за сумою рейтингів ознак основних напрямів діяльності

НАУКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗВІТІВ БІБЛІОТЕК АГРАРНИХ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-П РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
ЗА 2013 РІК
І. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕК
«XXI століття проголошено ЮНЕСКО століттям освіти. Бібліотеки були і
залишаються важливим і незамінним осередком підвищення рівня освіченості і
духовності. Історичною практикою доведено, що бібліотеки ─ це соціальні
інститути, без яких суспільство не може бути демократичним, цивілізованим,
повноцінним. В них відображається все те, що відбувається в динамічному,
соціокультурному житті країни. Ставлення до бібліотек можна вважати
мірилом духовності. Бібліотеки навчальних закладів ─ це особливий тип
бібліотек, що не тільки сприяють освітньому процесу, а є його складовою
частиною. І особливо зараз, коли освіта спрямована на формування цілісної
особистості, широти її мислення, готовності до інноваційних процесів, реформа
вищої освіти передбачає посилення професійної підготовки спеціалістів. Перед
бібліотеками навчальних закладів постають надзвичайно важливі завдання:
сприяти особистісно-орієнтованій освіті, дати їм високоякісну новітню
інформацію, забезпечити вільний доступ до світових інформаційних джерел,
формувати знання в сфері інформаційної культури майбутніх спеціалістів».(Із
звіту Аграрного коледжу управління і права).
Для сучасного стану бібліотечної справи характерним є «перехід до
інтенсивного розвитку, формування нового соціокультурного образу
бібліотеки, яка здатна ефективно забезпечувати сучасні потреби користувачів у
бібліотечно-інформаційних продуктах та послугах на основі широкого
використання інформаційних технологій, орієнтація на інтеграцію внутрішніх і
зовнішніх інформаційних ресурсів з метою сприяння інформатизації та
інтелектуалізації суспільства»1. Наразі у широких колах «ведеться активний
діалог про побудову в Україні інформаційного суспільства, суспільства знань.
Україна належить до числа країн, які знаходяться на початкових етапах його
формування. Серед базових передумов формування інформаційного
суспільства, суспільства знань: широкий доступ до інформації без будь-яких
обмежень, нарощення інформаційного та інтелектуального потенціалу.
Бібліотеки покликані допомагати громадянам користуватися перевагами
інформаційного суспільства, реалізуючи їх право на доступ до інформації і
знань, забезпечувати можливості для комунікації всередині місцевих
співтовариств і між ними незалежно від їх масштабу. Пріоритетне значення для
них має забезпечення доступу до локальних інформаційних ресурсів,
формування інформаційної культури громадян, сприяння ліквідації в
суспільстві інформаційного нерівності».
Питанням розвитку діяльності бібліотек і бібліотечної справи приділяє
увагу Кабінет міністрів України, де 27 березня 2014 року відбулася нарада під
1

Концепція розвитку бібліотечної справи України: http://lib.if.ua/prof/?p=718
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головуванням Віце-прем‘єр-міністра України О.М.Сича. Нарада ініційована
листом директора ННСГБ НААН, члена-кореспондента НААН В.А. Вергунова
на ім’я Прем’єр-міністра А.П. Яценюка про необхідність створення
Національної агенції з питань бібліотек і бібліотечної справи. Завданням
новоствореної Агенції має стати створення «Концепції розвитку бібліотек і
бібліотечної справи на період до 2020 р.» через спеціально скликаний Перший
Всеукраїнський з’їзд бібліотечних працівників. На нараді були обговорені
важливі питання щодо покращення організації роботи вітчизняних бібліотек:

впорядкування мережі (паспортизація) та якісно нова роль бібліотек
у суспільстві;

розширення послуг бібліотек;

фінансування бібліотечної справи, забезпечення фахового
менеджменту галузі та невідкладного удосконалення нормативної бази;

створення при Міністерстві культури України Міжвідомчої
координаційної ради з питань бібліотек і бібліотечної справи.
Серед основних напрямів роботи бібліотек сьогодні є:

своєчасне
і
диференційоване
забезпечення
літературою
навчального процесу на традиційних та електронних носіях;

своєчасне обслуговування всіх категорій користувачів інформації
шляхом запровадження прогресивних форм і методів роботи;

активізація виховної роботи серед студентської молоді;

впровадження нових комп’ютерних технологій у роботі бібліотеки;
У своїй діяльності бібліотеки керуються
законодавчими
та
нормативними документами в галузі вищої освіти та бібліотечної справи:
Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про бібліотеки
та бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації»,«Про
першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних
технологій», Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки», директивами Міністерства освіти і
науки, Міністерства культури і туризму, рекомендаціями методичного центру,
регламентуючими
документами університету та бібліотеки (із звіту
Козелецького технікуму ветеринарної медицини), концепції «Державної
цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року», а
також Типовим положенням про бібліотеку ВНЗ I-II рівнів акредитації
Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Основними завданнями бібліотек є:

Реалізація державної політики в галузі освіти, розвиток навчальновиховного процесу.

Сприяти загальному розвитку особистості, її здібностей, як до
засвоєння знань, самостійності у прийнятті рішень, критичності та культури
мислення.

Розвивати інформаційні і соціальні навички у студентів

Виховувати загальну культуру національної свідомості, шанобливого
ставлення до книги.
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Формувати вміння користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, її
довідковим апаратом.

Розвивати творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси студентів.

Сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм.

Забезпечити ріст професійної компетентності педагогічних кадрів.

Сприяти за допомогою різних форм і методів бібліотечної роботи
самоосвіті студентів і педагогів(звіт Ладижинського коледжу ВНАУ).
Головними пріоритетами роботи Прибрежненського аграрного коледжу
у звітному році були:

сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, відображення у
змісті роботи питань реформування національної системи вищої освіти;

виховання у студентів інформаційної культури, культури читання,
постійного прагнення до пошуку інформації, формування навиків
систематизації інформації та її застосування у повсякденній діяльності;

бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні
всіх напрямів навчально-виховного процесу;

інформаційне забезпечення програмних занять студентів та їх
самоосвіти за рахунок більш повноцінного комплектування фондів та
підвищення ефективності їх організаціії та користування;

активна участь бібліотеки у процесі виховання студентів, допомога у
формуванні повноцінної, соціально активної особистості, виховання
патриотизму, активної громадянської позиції, гуманності, моральності, високої
культури міжнаціональних відносин, толерантності, духовної та фізичної
досконалості, художньо-естетичної, наукової, трудової та екологічної культури;

національне, правове виховання студентів, залучення молоді до
глибинних пластів національної культури та духовності, що сприяє вихованню
громадянина, готового самостійно мислити, до
громадянського вибору
діяльності, спрямованої на розквіт України;

сприяння за допомогою різних форм і методів бібліотечної роботи
самоосвіті педагогів, забезпечення їх літературою для задоволення їхніх
освітніх і культурних потреб;

акцетування уваги педагогів на нових методичних розробках, ідеях,
концепціях щодо навчання і виховання молодих спеціалістів;

піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень;

систематичне проведення роботи зі збереження, зміцнення та
розширення книжкового фонду, поповнення фонду виданнями на традиційних
(паперових) і нетрадиційних (електронних) носіях; створення умов комфорту,
прагнення перетворити бібліотеку на таку, яка б у повному обсязі відповідала
сучасним вимогам .
Виділяючи ці пріоритети, бібліотека коледжу в своїй роботі керувалась
Конституцією України, Законами України: «Про бібліотеки і бібліотечну
справу» від 27.01.1995р. №32/95-ВР (зі змінами та доповненнями); «Про мови»;
«Про вищу освіту»; Положенням про бібліотеку вищого навчального закладу;
Постановами та рішеннями законодавчих органів про розвиток культури,
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освіти, бібліотечної справи в Україні і на місцях, а також регламентуючими
документами ННСГБ НААН, НУБіП України, ПФ НУБіП України «КАТУ»,
рішеннями Головної бібліотеки «Об’єднання», розпорядженнями адміністрації
коледжу, а також рішеннями педагогічних та бібліотечних рад коледжу.
Приємно зауважити, що у звіті 2013 р. завідувачка бібліотеки коледжу
Горячева А.О. відзначає важливість як безпосередніх контактів з працівниками,
так і значення аналітичної роботи і методичних розробок ННСГБ. Ось що вона
пише: «У 2013 році нашу бібліотеку відвідав с.н.с. Товмаченко В.М., якому ми
дуже вдячні за високу оцінку нашої праці та за надані «Бюлетені ДНСГБ
НААН» за 2010, 2011, 2012 роки. Як раніше ми відзначали, офіційні,
інструктивно-регламентуючі, аналітичні та науково-методичні матеріали,
що надаються в цих документах, є актуальними і дуже необхідними для
нашої професійної діяльності».
Відокремлений підрозділ «Політехнічний коледж Луганського
національного аграрного університету» у звітному році приділяв основну
увагу:
 забезпеченню навчально-виховного процесу та самоосвіти шляхом
бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування студентів,
викладачів та інших категорій читачів;
 формуванню у читачів навичок незалежного користувача бібліотеки:
навчання користуванням книгою та іншими носіями інформації, пошуку,
відбору та критичній оцінки інформації;
 удосконаленню традиційних та освоєння нових бібліотечних технологій;
розширенню асортименту бібліотечно-інформаційних послуг, підвищенню їх
якості за допомогою використання оргтехніки та комп’ютеризації бібліотечноінформаційних процесів;
 розповсюдженню знань та іншої інформації яка формує бібліотечнобібліографічну та інформаційну культуру студентів, участь в освітянському
процесі.
Цікавий підхід демонструє у даному питанні Глухівський агротехнічний
інститут:
 розширення інформаційного потенціалу бібліотеки за рахунок
орієнтованого формування фонду, поповнення власних інформаційних
ресурсів;
 забезпечення документованими та електронними інформаційними
ресурсами навчально-педагогічної та науково-дослідницької діяльності
навчального закладу;
 створення умов доступу користувачів до інформаційних ресурсів
бібліотеки та ресурсів Інтернет;
 формування інформаційної культури користувачів як необхідної адаптації
до діяльності в інформаційному суспільстві;
 підвищення професійного рівня співробітників бібліотеки відповідно
сучасним вимогам інформаційно-бібліотечного обслуговування.
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У звітному році робота Путивльського коледжу Сумського НАУ велась за
такими напрямками:

забезпечення літературою у відповідності з навчальними планами та
програмами;

повне оперативне задоволення потреб користувачів в інформації і
покращення якості їх обслуговування;

формування фонду у відповідності з профілем коледжу;

подальший розвиток та впровадження сучасних інформаційних
технологій та ресурсів;

створення власних інформаційних ресурсів на основі тісної співпраці з
відділеннями;

популяризація інформаційних ресурсів засобами інформаційномасової та культурно-просвітницької діяльності;

реклама бібліотеки коледжу в засобах масової інформації, на сайтах
коледжу та Сумського НАУ;

співпраця з науковою бібліотекою Сумського НАУ у справі
оптимізації та використання спільних інформаційних ресурсів;

підвищення професійного рівня сучасного бібліотекаря;

поліпшення матеріально-технічної бази;

сприяння інтелектуальному розвитку і самоствердженню особистості
студента.
На виконання концепції «Державної цільової програми підтримки та
розвитку читання на період до 2015 року» зусилля бібліотеки Роменського
коледжу СНАУ «спрямовувались на популяризацію книги і читання, на те,
щоб читати стало модно і сучасно, а відвідувати бібліотеку коледжу –
необхідно і престижно.
Головним завданням бібліотеки в цьому напрямку було посилення уваги
до читача як особистості, надання йому допомоги в розкритті його творчих
можливостей, надання самого широкого спектра інформаційних послуг,
створення комфортного інформаційного середовища всім категоріям
користувачів.
З цією метою пріоритетною була моніторингова діяльність бібліотеки зі
всебічного вивчення інформаційних потреб та повного забезпечення всіх
категорій користувачів потрібними джерелами інформації; впровадження
інноваційних технологій; популяризація діяльності електронного каталогу та
культурно-просвітницької діяльності у бібліотеці.
Незважаючи на негаразди у фінансовому забезпеченні, працівники
бібліотеки доклали багато зусиль, щоб зберегти свій статус провідного
структурного підрозділу коледжу в напрямку задоволення інформаційних
потреб студентів та викладацького складу, удосконалення навчального процесу,
підвищення культурного рівня викладачів, студентів та бібліотечних
працівників».
Головна мета роботи бібліотеки коледжу Сумського національного
аграрного університету у 2013 році: допомога коледжу у формуванні
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складових віртуального навчального середовища та удосконалення їх змісту.
Для досягнення головної мети бібліотекарі виконували завдання:
 якісно формували інформаційні ресурси, поєднували паперові та
електронні носії інформації, активно використовували новітні інформаційні
технології для формування системи компетенцій молодшого спеціаліста
відповідно до сучасних вимог ринку праці;
 формували у студентів уміння та навички бібліотечного користувача,
розкривали перед ними основні функції бібліотеки, виховували повагу до
правил користувача своєї і будь - якої бібліотеки, популяризували
бібліотечно - бібліографічні знання;
 розробили
Положення про створення
і наповнення електронної
бібліотеки для інтеграції інформаційних ресурсів та ефективної навігації в
них;
 розмістили на сервері бібліотеки електронну картотеку видань;
 продовжували систематизувати і каталогізувати електронні підручники в
електронному каталозі бібліотеки;
 працювали з комп’ютерною програмою «Ірбіс-64» : продовжували вести
електронний каталог, застосовували можливості бібліотечної програми для
покращення якості обслуговування викладачів і студентів;
 удосконалювали інформаційно-бібліографічну роботу та ДПА
бібліотеки;
 допомагали кураторам у проведенні виховних годин, застосовували
різноманітні форми масової роботи зі студентами;
Роменський коледж: Незважаючи на негаразди у фінансовому
забезпеченні працівники бібліотеки доклали багато зусиль, щоб зберегти свій
статус провідного структурного підрозділу коледжу в напрямку задоволення
інформаційних потреб студентів та викладацького складу, удосконалення
навчального процесу, підвищення культурного рівня викладачів, студентів та
бібліотечних працівників.
ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВІТНОСТІ БІБЛІОТЕК У 2013 р.
Надійшли звіти від 111 зі 116 бібліотек ( табл. 1). На жаль не звітували у
2013 р.: Новомосковський колледж ДДАУ, ВП «Горлівський технікум харчової
промисловості ЛНАУ», Білгород-Дністровський державний аграрний технікум,
Бучацький коледж ПДАТУ, Прилуцький агротехнічнийколедж.
Зате ряд установ: Ладижинський коледж ВНАУ, Немішаєвський
агротехнічний коледж, Таращанський агротехнічний, Прибрежненський
аграрний коледж, Політехнічний коледж ЛНАУ, Рівненський державний
аграрний коледж, Глухівський колледж СНАУ, Маловисторопський
колледж СНАУ, Путивльський коледж, Роменський коледж, Колледж
Сумського НАУ, Козелецький технікум – надіслали зразкові звіти, які можна
рекомендувати до наслідування іншим бібліотекам. Серед областей кращими є:
Сумська, Луганська. Аналіз кращих звітів і фрагменти деяких з них буде дано у
106
106

огляді у відповідних розділах.
З даних таблиці 1 бачимо: основні показники, статистичні форми, плани
робіт надіслали всі бібліотеки, що звітувли. Сценарні розробки надіслали 98
установ зі 116 (84 %). Продублювали звіт у електронній формі 71 установ,
тобто 61 %, з них 28 (24 %) на компакт-диску (СДР), 43 або 37 % електронною
поштою. Закликаємо приділити більше уваги електронній версії звітів з тим,
щоб досягти 100 % показника! Це буде свідчити і про рівень інформаційнокомунікаційних технологій в установі. Умовна оцінка якості звітних матеріалів,
яка була введена нами у зв’язку з тим, що показник рейтингу не завжди
співпадав із суб’єктивною оцінкою якості звітних матералі, вар’юється від 10
до 100 балів. Дев’ять бібліотек (табл. 1) за якістю звітних матеріалів оцінені у
100 балів. В таблиці наведено також рейтинг основних показників бібліотек.
Визначенню рейтингу і опису процедури обчислень присвячено окремий розділ
звіту.
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ІІІ. ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
«XXI століття проголошено ЮНЕСКО століттям освіти. Бібліотеки були і
залишаються важливим і незамінним осередком підвищення рівня освіченості і
духовності. Історичною практикою доведено, що бібліотеки ─ це соціальні
інститути, без яких суспільство не може бути демократичним, цивілізованим,
повноцінним. В них відображається все те, що відбувається в динамічному,
соціокультурному житті країни. Ставлення до бібліотек можна вважати
мірилом духовності. Бібліотеки навчальних закладів ─ це особливий тип
бібліотек, що не тільки сприяють освітньому процесу, а є його складовою
частиною. І особливо зараз, коли освіта спрямована на формування цілісної
особистості, широти її мислення, готовності до інноваційних процесів, реформа
вищої освіти передбачає посилення професійної підготовки спеціалістів. Перед
бібліотеками навчальних закладів постають надзвичайно важливі завдання:
сприяти особистісно-орієнтованій освіті, дати їм високоякісну новітню
інформацію, забезпечити вільний доступ до світових інформаційних джерел,
формувати знання в сфері інформаційної культури майбутніх спеціалістів»2
2

Звіт Аграрного коледжу управління і права.

112
112

На сучасному етапі в умовах переходу до інформаційного суспільства
загострюється суперечність між невпинно зростаючими обсягами знань, що
створюються суспільством і підлягають поширенню в часі та просторі, з однієї
сторони, і обмеженими можливостями системи документальних комунікацій
"ери Гутенберга", основа яких базується на друкованих носіях, з другої.
Необхідність розв’язання згаданої суперечності потребує кардинальної
активізації робіт зі створення та впровадження в практику діяльності бібліотек
новітніх комп’ютерних технологій.
Прискорення темпів розвитку сучасного суспільства, ускладнення
завдань, що стоять перед освітою, зумовлюють зростаючі інформаційні потреби
викладачів, студентів, науковців. Підвищуються їхні вимоги до оперативності,
точності та повноти послуг, що надаються.
Провідним напрямком модернізації бібліотечної справи є її
інформатизація: впровадження і розвиток в бібліотеках нових інформаційних
технологій, формування і використання електронних ресурсів, впровадження
мультимедійних технологій, розвиток мережевої взаємодії бібліотек,
підключення до світової системи Інтернет.
Інформаційне суспільство та інформаційні процеси, які ведуть до його
реалізації, повсякчас привертають увагу до центрів інформації, головними
осередками яких були і завжди будуть бібліотеки. Перетворення останніх в
сучасні інформаційні центри при збереженні їх основних традиційних функцій
– одне з основних завдань сьогодення3.
Обслуговування усіх груп користувачів у мережі здійснювалось з
використанням традиційних і прогресивних форм і методів бібліотечної роботи,
шляхом широкого впровадження в практику обслуговування сучасних
інформаційних технологій, що не тільки підвищило ефективність використання
ресурсів бібліотек, а й полегшує шлях користувача до інформації.
Аналіз статистичних даних обслуговування користувачів (табл. 1
Додатку) дає таку загальну картину. Навантаження (документів на одного
бібліотекаря) варіюється від найнижчого показника 2385 (Запорізький коледж
ТДАТУ) до показника 51437 (Екологічний коледж ЛНАУ). Найменша кількість
зареєстрованих читачів у Верхівнянській філії Житомирського коледжу (402
читача), найбільша – 2940 читачів у Ірпінському економічному коледжі.
Показник обслужених читачів мінімальний у Запорізькому коледжі ТДАТУ –
268, максимальний –5855 у Чернівецькому коледжі ЛНАУ. Відвідувань –
мінімально 2740 (Скадовський технікум), максимально – 273547
(Таращанський агротехнічний коледж). Читаність від 1,33 (Ізмаїльський
технікум) до 148 (Хорольський агропромисловий коледж). Обертаність 0,1
(Запорізький коледж ТДАТУ) до 3,2 (Ржищівський будівельний технікум).
Динаміка сумарних показників обслуговування у мережі представлена на
рис.3-1. Як бачимо, найбільш «активним» був 2011 рік. Кількість відвідувань
3

http://dilovod.com.ua/publ/diplomni_roboti/obslugovuvannja_koristuvachiv_biblioteki_v_umovakh_informatizaciji_n
a_prikladi_rdob_ch_1/7-1-0-80
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була максимальною у 2012 р. Спад показників обслуговування в значній мірі
залежить від проблем у фінансуванні бібліотек, зменшенням набору студентів,
а також переорієнтацією обслуговування у зв’язку з впровадженням
інформаційно-комунікаційних технологій. Як зазначають у бібліотеці
Василівського коледжу ТДАТУ
«зниження деяких показників в роботі
відбувалися з незалежних від бібліотеки причин, - …зменшення контингенту
студентів; скорочення штату працівників бібліотеки; загальна тенденція
зниження інтересу молоді до традиційного читання; брак коштів на
комплектування та оснащення комп’ютерною, копіювальною технікою та
програмним забезпеченням тощо». Також зазначається, що «рейтинг бібліотеки
навчального закладу залежить саме від стану обслуговування студентів,
викладачів та спеціалістів».
У Аграрному коледжі управління і права також вважають: «Зменшення
показників книговидачі та відвідувань у 2013 році пояснюється активним
використанням Інтернет-ресурсів поза бібліотекою коледжу;
зменшенням кількості студентів; недостатньою кількістю нової
навчальної літератури».
Зареєстровано читачів по роках
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Рис. 3-1 Динаміка показників обслуговування по роках
Наведемо фрагменти звітів кращих бібліотек. Зокрема, Глухівського
агротехнічного інституту імені С.А.Ковпака Сумського НАУ (до 2012 р.
коледж). Одним із найважливіших напрямків діяльності бібліотеки є
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обслуговування користувачів - забезпечення освітньої та наукової діяльності
інституту на основі якісного та оперативного задоволення інформаційних
потреб студентів, викладацького складу, науковців та співробітників вузу.
Розділ «Обслуговуваня користувачів» ілюстровано цікавими діаграмами.

Динаміка показників знаходить у звіті своє пояснення. Наприклад, щодо
обертаності: «зниження показника обертаності при збільшенні книговидачі
пов'язаний із незначним покращенням книгозабезпеченості користувачів» і т.і.
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ІV. ІНФОРМАЦІЙНО-МАСОВА ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА
РОБОТА
«Чим досконаліше виховання,
тим щасливіше живуть народи»
(К.Гельвецій)»4
У звіті Прибрежненського аграрного коледжу читаємо: «…Однією з
важливіших функцій бібліотеки коледжу є культурно-просвітницька діяльність
з метою популяризації літератури, виховання
майбутніх спеціалістів,
формування у них гуманістичного світогляду, культури, високоморальних та
естетичних цінностей, почуття національного патріотизму, любові до України і
рідного краю, вірності та гордості за обрану спеціальність». Даний розділ звіту
Прибрежненського коледжу є зразковим, як і весь звіт загалом. Розділ має такі
підрозділи: «Суспільно-політична орієнтація студентів. Національне
виховання»; «Пропаганда аграрної політики України»; «Виховання спеціаліста
та підвищення професійного рівня. Екологічне виховання»; «Пропаганда
культурної спадщини. Моральне, етичне, естетичне виховання студентів». У
таблиці дано перелік проведених у звітному році заходів.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Назва заходу
Книжкові виставки, експрес-полички
Огляди літератури та періодичних видань
Перегляди літератури та періодичних видань
Дні інформації
Тижні відділень
Тижні циклових комісій
Місячник першокурсника
Бібліотечні уроки
Екскурсія до бібліотеки
Зустрічі з цікавими людьми
Години цікавих повідомлень
Урок Мужності
Круглий стіл
Кінолекторії
Ігри (Інформаційно-пізнавальні, мовознавчі, турніри та інш.)
Конференції
Перегляди фільмів
Дебют першокурсників
Вікторини
Години, вечори пам'яті
Літературні вечори
Бесіди
Диспут
Відкриті уроки
Конкурс
Акція
Всього:

Зі звіту Прибрежненсього коледжу

4
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Кількість
заходів
55
24
10
8
2
3
1
20
2
4
16
1
1
7
6
3
11
1
9
2
11
10
2
3
1
1
214

Для ознайомлення з бібліотечними фондами, відзначення знаменних і
ювілейних дат бібліотеки проводять різноманітні культурно-просвітницькі
заходи: книжкові виставки, відкриті перегляди літератури, диспути, тематичні
вечори, літературно-мистецькі зустрічі. Культурно-просвітницька робота
бібліотек спрямована на патріотичне, духовне виховання молоді,
популяризацію видань про сьогодення України, формування у молодого
покоління почуття любові до України, турботи про благо народу, готовності до
виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних
інтересів, незалежності та цілісності держави5.
Одним із напрямків інформаційно масової та культурно-просвітницької
роботи бібліотеки Аграрного коледжу управління і права є організація та
проведення різноманітних заходів, які сприяли задоволенню й розвитку
інформаційних потреб і запитів, зростанню кола пізнавальних читацьких
інтересів, проведення дозвілля.
В цій роботі використовувалися індивідуальні, групові та масові форми.
Культурно-просвітницька робота була спрямована на формування всебічно
розвинених та духовно збагачених фахівців.
Інформуванню широкого загалу користувачів сприяли тематичні
виставки та виставки до знаменних і пам’ятних дат. Постійно діюча виставка
«Рідна мова ─ дивна дивина» сприяла вихованню любові і поваги до рідної
мови. Біля неї проводились бесіди, огляди літератури.
За 2013 рік в бібліотеці були представлені такі виставки:

─ «Народ України ─ єдина родина» ( до Дня соборності України”

─ «Я , конечно, вернусь”…» (до 75-річчя від д.н. В. Висоцького)

─ «Поезія ─ моя найвища втіха» (до Всесвітнього дня поезії)

─ «Наука рухає прогрес» (до Дня науки в Україні)

─ «І крізь Чорнобиль проростає сад…» (до Дня Чорнобильської
трагедії)

─ «Вклонімося великим тим рокам» (до 70-річчя визволення
Полтавщини від фашистських загарбників)

─ «Гетьмани України»(до Дня Українського козацтва)

─ «Я, студент» (до Дня студента)

─ «Хвала рукам, що пахнуть хлібом» (до Дня працівників
сільського господарства)

─ «Неперевершений знавець народного життя» ( до 175-річчя від
д.н. І.С.Нечуя-Левицького)

─ «Царівна української літератури» (до 150-річчя від д.н.
О. Кобилянської)

─ «Зрозуміти і допомогти» (до Всесвітнього дня боротьби зі
СНІДом)

─ «Воістину небесна і земна» (до Міжнародного дня 8 Березня)
5Бібліотеки
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─ «А мода на здоров’я вічна» (до Всесвітнього дня здоров'я)

─ «Легенди космічної доби» (до Міжнародного дня польоту
людини в космос)

─ «Екологія: живимо чи виживаємо» (до Дня довкілля)

─ «Велика Вітчизняна ─ час і пам'ять» (до Дня визволення України)

─ «Мати ─ символ добра на землі» (до Дня Матері)

─ «Голодомор ─ геноцид: шлях до правди» (до 80-ої річниці
Голодомору 1932-1933 рр.)
Велику зацікавленість у читачів визвала виставка-хобі ” Фантазія та
творчість умілих рук”, яка була організована разом з працівниками Полтавської
обласної універсальної бібліотеки ім.. І.П. Котляревського. Де крім літератури
були представлені творчі роботи студентів та співробітників з квілінгу, орігамі,
вишивки, авторські ляльки.
З метою розвитку інтересів були організовані: виставка-кросворд
”Гетьмани України”, виставка-порада ”Вчись бути читачем”.
У відкритому доступі, у вестибюлі навчального корпусу для студентів і
співробітників коледжу був організований перегляд з дисциплін
”Рослинництво”, ” Землеробство”, ”Грунтознавство”, ” Агрохімія”, ”Захист
рослин”, ” Плодівництво”, ” Овочівництво”, ”Сільськогосподарські машини”,
”Технологія виробництва продуктів тваринництва”.
Крім змістовних виставок та переглядів були проведені такі тематичні
заходи:
Літературно-музичні вечори:
─ «Я, конечно, вернусь…» (до 75-річчя від д.н. В. Висоцького)
─ «Дзвенять Кобзареві струни» ( до 199 –річчя від д.н.Т.Г.Шевченка)
Вечір присвячений М. Башкірцевій «Світло далекої зірки» (до 155- річчя
від д.н. М. Башкірцевої)
Показники діяльності бібліотек мережі у напряму інформаційно-масової
роботи представлено на діаграмах рис. 4-1
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Рис. 4-1 Показники інформаційно-масової роботи мережі
У роботі Путивльського коледжу присутній інноваційний підхід,
зокрема в частині виставкової діяльності: виставка-запитання, виставкаінсталяція, виставка-пошук та ін. Сьогодення диктує нову модель бібліотеки
коледжу, вимагає наповнення її новим змістом, що відповідав би запитам
педагогічного процесу, реалізації проблеми, впровадження сучасних
інформаційно-комунікативних технологій.
Сучасний навчально-виховний процес складний і динамічний. Тому ми
робимо усе, щоб кожний його учасник отримав міцну інформаційно-методичну
підтримку.
Протягом 2013 року працівниками бібліотеки підготовлено 70
інформаційно-масових заходів.
Ведучи пошук інноваційних форм роботи з книгою, 80% інформації
людина сприймає за допомогою зору. Наглядне споглядання є початком усього
пізнання. Було оформлено 51 книжкову та віртуальну виставку, тематичні
полиці, перегляди літератури.
Роменський коледж: «Одна із важливіших функцій бібліотек –
комунікативна, яка реалізується в організації заходів, що сприяють
спілкуванню читачів між собою; між читачами та особами, які запрошуються
на заходи.
Культурно-просвітницька робота бібліотеки проводилась в тісній співпраці
з цикловими комісіями коледжу, кураторами студентських груп, профкомом
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студентів, студентським самоврядуванням. Активну участь у просвітницьких
заходах приймала читацька аудиторія. Головне завдання бібліотекарів під час
проведення таких заходів - заохочувати студентів до читання додаткової
літератури.
Так, у звітному році бібліотекою було заплановано і проведено 50
культурно–просвітницьких
заходів,
присвячених
різним
питанням
громадського і політичного життя України і світу, видатним подіям української
і світової культури, вихованню у молодого покоління патріотизму, духовності,
етики і моралі.
Основними формами роботи у цьому напрямку були книжкові виставки,
тематичні полиці, бесіди, літературні години, вечори та інші форми
бібліотечної роботи, які були об’єднані наступними циклами:
Цикл: Україна – становлення державності . Історія будь-якого народу
містить періоди, дати, які є вирішальними і доленосними в його житті. Такою
датою для України є подія 22 січня 1919 року. Цій даті судилося навічно
вкарбуватися в історію України величним національним святом - Днем
Соборності.
З 16 по 22 січня 2013 року у студентських групах РК СНАУ проходили
історичні години «Єднання в ім’я майбутнього» до Дня Соборності та Свободи
України з демонстрацією віртуальної виставки «День Соборності та Свободи
України», підготовленої працівниками бібліотеки. На ній презентовано
матеріали з фондів бібліотеки, які ілюструють державотворчий процес в
Україні у часи становлення Української народної Республіки та Української
Держави Павла Скоропадського. Цикл: Вічна слава безсмертю хоробрих.
Однією із героїчних і трагічних сторінок становлення Української держави є
битва під Крутами , яка відбулася 95 років тому – 29 січня 1918 року. До цієї
події бібліотека підготувала тематичний перегляд літератури «Пам’ятай про
Крути».
Вища освіта зорієнтована на людину, забезпечення її існування,
розвитку; є цінністю світової і національної культур; допомагає людині
оволодіти культурою свого народу; сприяє адаптації людини до соціуму, що
динамічно змінюється, а також до професійної діяльності; розкриває сутність
майбутньої професії, стабілізує потребу людини в її отриманні, сприяє прояву
перспективи професійного розвитку і особистісного зростання людини. Ролі
вищої освіти у життя українського суспільства були присвячені наступні заходи
із циклу: «Вища школа: пошуки, проблеми, знахідки», Цикл: Мова-духовний
скарб нації, а також інших циклів. Протягом звітного року бібліотека коледжу
пропонувала нові книжкові виставки як у читальному залі так і під час
загальних заходів, які проводилися у коледжі.
V. НАУКОВА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА
Бібліографія була і буде постійним супутником освіти, помічником тих,
хто веде цілеспрямований пошук інформації, оволодіває раціональними
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методами роботи над книгою і текстом6. Запровадження комп'ютерних
технологій внесло свої корективи в характер інформаційно-бібліографічної
роботи і визначає сьогодні специфіку бібліотек як науково-освітніх,
інформаційних та культурних центрів. Особливістю роботи науковобібліографічного відділу бібліотеки ВНЗ є інформаційно-бібліографічне
забезпечення наукової діяльності та навчально-виховного процесу. Стрімкий
розвиток інформаційних технологій впливає на зміст та форми довідковобібліографічної роботи. Довідково-бібліографічний фонд в його звичайному
вигляді доповнюється і замінюється електронними джерелами, які створюють
основу для виконання різноманітних запитів користувачів. В роботу бібліотек
аграрних ВНЗ 1-2 р. а. також почали впроваджуватись такі види електронних
джерел як бази даних. Сучасні бази даних надаються переважно в доступі онлайн (Електронні каталоги ЕК, Електронні бази ЕБ). При цьому існюуть БД, що
використовуються безпосередньо тільки для обслуговування користувачів в
бібліотеці. Сьогодні всі біблотеки приділяють такому важливому сучасному
каналу доступу до бібліотечних послуг та інформаційних ресурсів як
бібліотечні веб-сайти. (На жаль не всі біблотеки коледжів мають матеріальні і
технічні можливості створення сайтів. Детальний аналіз стану впровадженя
інформаційно-комунікаційних технологій дано у розділі «Матеріально-технічна
база. Електронні ресурси, забезпечення доступу). Сайти відіграють особливу
роль в довідково-бібліографічному обслуговуванні (ДБО) та посилюють
значення бібліотеки в навчальному процесі. Разом з тим не слід недооцінювати
роль традиційних методів довідково-бібліографічного обслуговування. Бачимо
це на прикладі кращих бібліотек коледжів і технікумів.
Сьогодні бібліотеку ВНЗ не можна навіть уявити без комп’ютерів,
Інтернету,
електронної
бібліотеки,
тематичних,
бібліографічних
і
повнотекстових баз даних. (Роменський коледж Сумського НАУ).
6

Бібліотека в освітньому просторі: інформаційний бюлетень для працівників бібліотек ІІІ – IV рівнів акредитації державної
форми власності Хмельницької області. №5. - Хмельницький, 2008. - 60 с.
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Автоматизація крім введення електронних каталогів та картотек, охоплює
різноманітні сфери діяльності бібліотеки: пошук необхідної інформації,
виконання бібліографічних довідок, тематичний пошук для написання курсових
та контрольних робіт, друкування каталожних карток для алфавітного,
систематичного каталогів і СКС, бібліографічних списків нових надходжень та
ін.
Застосування
сучасних
інформаційно-комунікаційних
технологій
дозволило впровадити в бібліотеці нову форму виставкового експонування
документів – віртуальну (он-лайнову, електронну) виставку.
Віртуальні виставки надавали широкий спектр можливостей для
суб'єктів виставкової діяльності. Ми мали можливість популяризувати
бібліотечні фонди та рекламувати бібліотеку, а відвідувачі – задовольняти свої
інформаційні потреби. За звітний рік віртуальні виставки були представлені
такими назвами: «Кращі книги України 2013 року» (переможці
Всеукраїнського конкурсу); «Подаровані книги 2013 року» (нові надходження);
«Мій край – моя історія жива»-огляд книг краєзнавчого характеру.
Показники інформаційно-бібліографічної роботи бібліотек мережі наведено у
табл.2 Додатку і діаграмах.
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Рис. 5-2 Показники інф.-бібліографічної роботи
VI. ФОРМУВАННЯ ФОНДУ
Формування бібліотечних фондів вимагає від бібліотекаря точного знання
завдань, що стоять зараз перед бібліотекою, а також постійного вивчення
контингенту користувачів, їхніх потреб, інтересів, літературних смаків,
установок, стимулів, мотивів звернення до документів. Запорука успіху полягає
в умінні визначити, передбачити майбутні інформаційні запити, що робить
формування бібліотечних фондів не лише наукою, але й мистецтвом.
Для правильного формування бібліотечних фондів потрібно знати
інформаційні запити, прирівнювати до інтересів і потреб користувачів.
Формування та використання бібліотечного фонду визначальною мірою
залежить від того, наскільки він вивчений бібліотекарем, а про
результативність цього процесу можна судити за результатами відповідних
критеріїв, деякі з яких і має розглянути в даній роботі.7
У науковій літературі можна зустріти кілька визначень процесу
формування бібліотечних фондів. У підручнику Ю. Н. Столярова «Бібліотечний
фонд» дається таке визначення: «Під формуванням розуміють створення,
постійний розвиток бібліотечного фонду та підтримання його в робочому
стані» (12, с.63).
Поняття «формування бібліотечного фонду» було сформульовано в кінці
1960-х років Ю. В. Григор для позначення всіх технологічних процесів з
перетворення документів у систематизоване зібрання, тобто до бібліотечного
фонду. Воно відіграло велику роль у системному баченні бібліотечного фонду,
створення цілісного вчення про бібліотечний фонд. Завдяки цьому поняттю
виникла і почала швидко розвиватися теорія формування бібліотечного фонду.
В даний час, в термінологічному словнику з бібліотечної справи поняттю
формування бібліотечних фондів дається більш ємне визначення: Сукупність
процесів, спрямованих на створення і розвиток бібліотечного фонду,
складається з комплектування, організації та управління фондом, а також
7
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виключення творів друку і інших матеріалів; залежить від виду бібліотеки,
складу, чисельності та інтересів читачів, від випуску читацької продукції
розвитку інформаційних потреб науки і виробництва.
Формування бібліотечних фондів - безперервний процес. Одного разу
почавшись, воно не припиняється до тих пір, поки існує бібліотека. Робота по
формуванню фонду становить основний зміст діяльності багатьох
співробітників бібліотеки, у міру зростання величини її фонду все більш
спеціалізуються на окремих технологічних процесах та операціях його
формування.
Технологічно формування бібліотечних фондів починається з визначення
ідеального образу фонду, або його моделі. Наступний етап - відбір, придбання
(виключення) документа, або комплектування. За ним слідують облік, обробка,
розміщення, зберігання, доставка документа на вимогу абонента. Інформація
про хід цих процесів постійно аналізується, і за підсумками аналізу в них
вносяться корективи.
Значення формування бібліотечних фондів для системи "бібліотечних
фондів" полягає в тому, що буквально всі характеристики фонду створюються
саме і тільки в результаті його формування. А якість і величина фонду
передбачають і обумовлюють всю подальшу діяльність бібліотеки.
Показники формування фонду мережі бібліотек аграрних ВНЗ 1-2 р.а.
представлено в табл. 3 Додатку, а динамика показників у діаграмах даного
розділу.
Як бачимо, загальний фонд за останні 4 роки характеризується
спадом у 2011 і 2012 роках; у 2013 р. фонд мережі «підріс» до рівня 2010
р.(6264255 од.). Кількість підручників знаходиться у інтервалі 3109480 од.
до 3398514 од у 2013 р.
Кількість цінних і рідксних документів у мережі незначна (див. діаграму
за видами документів).
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Рис. 6-1 Показники фонду
Показник книгозабезпеченісті у мережі змінюється від 16 од.
(Ірпінський коледж) до рівня 109-110 (Нікопольський коледж). Зауважимо,
що трапляюься помилки у підрахуванні відносних статистичних
показників. Наприклад, Технолого-економічний коледж БНАУ дав
показник книгозабезпеченості 147,8, що мало бути максимальним
значенням. Перевірка показала реальну величину даного показника 37,8
(56063/1482=37,8).
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У таблиці показано мінімальні і максимальні значення деяких
показників фонду.
Табл. 6-1
Показник
Загальний фонд
Цінні, рідкісні видання
Підручники
Книгозабезпеченість

Мінімальне
значення
19782 од.
(Запорізький
коледж)
5
13650 од. (ІваноФранківський
коледж)
16 (Ірпінський
коледж)

Максимальне
значення
132840 од.
(Липоватівський
коледж)
1990
(Красноградський
технікум)
82000 (Прилуцький
агротехнічний
коледж)
110 (Нікопольський
коледж)

На високому рівні здійснюється робота з фондом у бібліотеці
Політехнічного коледжу ЛугНАУ. «Основу якісного формування фонду
складає його оптимальна відповідність напрямкам навчального процесу ВНЗ.
Проте в сучасних умовах доводиться співвідносити потреби в оновленні фонду
з фінансовими можливостями навчального закладу. Обмеженість бюджетних
засобів на поповнення фонду, підвищення вартості друкованої продукції
негативно впливали на стан документної бази бібліотеки. Комплектування
наукової й навчальної літератури з об’єктивних причин не встигає за стрімким
розвитком навчального процесу. Також зростає вартість книг. Не вистачає
науково-популярних, довідкових книг, а фонди художньої літератури не
можуть повністю задовольнити культурні потреби читачів.
Формування фондів здійснювалося на основі тісної співпраці з
навчальною частиною, яка побудована на взаємній зацікавленості сторін у
поширенні серед студентської молоді якісних знань. Вивчався книжковий
ринок,
встановлювались
та
підтримувались
ділові
стосунки
з
книготорговельними організаціями, видавництвами. Поповнення фондів
здійснювалось за рахунок бюджетного фінансування, спонсорської допомоги,
дарунків читачів.
Обсяг бібліотечного фонду на різних носіях інформації на 1.01.2014р.
нараховує 95484 примірників документів. Внаслідок руху фонду і зниження
кількості нових надходжень загальний фонд зменшився на 1583 примірники.
Обсяг загального фонду складається:
–
Книги – 82021 прим.
–
Брошури – 6262 прим.
–
Нормативно-виробничі документи – 2121 прим.
–
Навчальна література –61705 прим.
–
Періодичні видання – 6891 прим.
–
Електронні видання – 68 прим.
126
126

–
Аудіовізуальні видання – 26 прим.
–
Неопубліковані видання – 214 прим.
Бібліотечний фонд постійно поповнюється професійною та спеціальною
навчальною літературою. Протягом року особлива увага приділялася якісному
формуванню та збереженню бібліотечного фонду.
За звітний період до бібліотеки надійшло 814 документів.
З поміж них :
–
книги
– 231 прим.
–
періодичні видання –
572 прим.
–
CDROM
–11 прим.
Загальна вартість отриманої у 2013 році нової літератури складає понад
24000гривень, з них понад 16000 гривень витрачено на періодичні видання.
Передплата періодичних видань на сучасному етапі є однією з важливих
ділянок діяльності бібліотеки, саме тому цьому питанню приділяється особлива
увага. З цією метою детально вивчається каталог періодичних видань України.
Але, зважаючи на обмежене фінансування бібліотеки, особливу увагу звертаємо
на доцільність передплати кожного з окремо взятих видань.
В загальній частці нової літератури незмінним залишається пріоритет
українських видань – 644 прим.
Впродовж 2013 року проводилась систематична робота по очищенню
бібліотечного фонду. За результатами вивчення та вторинного відбору з різних
причин було вилучено 2397 примірників документів, переважну частину яких
складають застарілі документи –2068 прим. (86,3%), фізично зношені – 226
прим. (9,4%), загублені читачами – 103 прим. (4,3%).
За видами видань:
–
Книги – 1831 прим. (76.4%)
–
Брошури – 362 прим. (15,1%)
–
Журнали – 204 прим.(8,5%)
Фонд підручників складає 61705 примірники. Забезпеченість
підручниками студентів складає 40,7, забезпеченість літературою – 62,9.
Основний фонд бібліотеки (61765) зберігається у 2-х книгосховищах на
абонементі. Фонд читального залу (15655) розташовано у окремому
книгосховищі. Фонд абонементу нормативно-технічної літератури та
інформаційних технологій складає 19991 прим.
Робота з фондом бібліотеки була направлена на покращення його
основних властивостей: збереження, цілісності, мобільності, відкритості,
впорядкованості.
Збереження бібліотечних фондів передбачало, насамперед, ліквідацію
читацької заборгованості, яка проводилася зусиллями всіх структурних
підрозділів бібліотеки та їх злагодженими діями.
Основу цієї роботи складали такі заходи:

систематично проводилися з читачами бесіди про правила
користування бібліотекою;

за кожним працівником закріплений відповідний курс з метою
підвищення якості контролю;
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систематично проводився аналіз заборгованості по читацьких
формулярах, на яких робилися сигнальні позначки;

списки боржників передавали кураторам та завідувачам відділень,
а також надсилали листи-нагадування та телефонували безпосередньо
боржникам та їх батькам;

діяла система видачі довідок про здачу підручників наприкінці
навчального року;

студентам видавалися підручники на наступний семестр лише
після повного розрахунку за попередній період навчання;

відшкодування втрачених книг проводилося шляхом заміни
рівноцінними;

пильний контроль проводився для випускників під час видачі
дипломів;
В рамках заходів по збереженню фонду протягом року активно
проводилася робота з реставрації літератури. Протягом року проводився
поточний дрібний ремонт книг 412 прим., та оправлено 49 книг.
Всі підрозділи перевіряли свої фонди на правильність розстановки,
систематично проводились санітарно-гігієнічні заходи.
Проведено роботу по розсуненню фонду у нижньому книгосховищі.
Відповідно переставлено близько 3500 примірників літератури ( відділи 81-85).
У 2013 році проведено інвентаризацію частки фонду абонементу, а саме
відділ «Сільське господарство» загальним обсягом 5336 примірників, та фонду
читальної зали обсягом 15655 примірників. Перевірку здійснено за
топографічним каталогом, який на початок інвентаризації було звірено з
обліково-фінансовою документацією. У ході проведення інвентаризації
встановлено, що фонд розміщено належним чином за діючими таблицями
«Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК)». Виявлено літературу, яка
непридатна для користування та підлягає списанню – 140 прим.:
а) як застаріла (методичні вказівки) – 135 прим., серед них:
– 37 прим. літератури, що підлягає інвентарному обліку;
– 98 прим., що не підлягає інвентарному обліку – брошури;
б) через зношеність – 5 прим.
Виявлено 36 документів, що потребують ремонту. Встановлено факт
наявності документів з обліковою документацією та реєстраційним апаратом
бібліотеки. Документів, яких не вистачає та неврахованих, не виявлено».

VII. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА, ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ,
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ
«Характерною ознакою сьогодення є збільшення виробництва інформації
в електронному вигляді. Цьому сприяє розвиток інформаційних технологій, що
базуються на засобах комп'ютерної техніки та телекомунікаційного зв'язку.
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Значна частина інформації, яка виробляється та існує в електронному вигляді,
потрапляє до бібліотек. У потоці надходжень до книгозбірень збільшується
відсоток інформаційних продуктів на таких носіях, як компакт-диски. Це бази
даних з різноманітною за тематикою та видовим складом інформацією
світового репертуару, мультимедійні продукти багатовидового змісту,
програмні продукти; з традиційними виданнями надходять програмні та
мультимедійні додатки на CD.
Бібліотеки стають виробниками власних електронних інформаційних
ресурсів. На базі масивів бібліографічної, реферативної, аналітичної інформації
формуються різноманітні бібліотечні інформаційні продукти: електронні
каталоги і картотеки, бібліографічні покажчики та реферативні видання, в
електронному вигляді створюється наукова і методична література.
Здійснюються роботи з оцифровування першоджерел з бібліотечних фондів та
формування колекцій електронних документів. У практику бібліотек поряд з
видавничою діяльністю входить тиражування на компакт-дисках окремих
інформаційних продуктів та електронних ресурсів. Активізується формування
електронних бібліотек, що вимагає певної організації електронної інформації,
обліку й технологічного опрацювання електронних документів.
Отже, вагомою складовою документно-інформаційного ресурсу сучасної
бібліотеки стають електронні інформаційні ресурси, відомості про які мають
бути включені до бібліотечних інформаційно-пошукових систем.
За умов активного використання Internet як єдиного комунікаційного
середовища, інформаційні матеріали в цифрових форматах набувають
підвищеного попиту з боку користувачів. Це потребує якісного вдосконалення
системи бібліотечно-інформаційного обслуговування, яка базуватиметься саме
на електронних інформаційних ресурсах бібліотеки8». Набуває нового рівня
кооперації та інтеграції міжбібліотечна взаємодія та зв'язок бібліотек з іншими
суб'єктами інформаційної сфери. Метою інформаційної співпраці є створення
корпоративних бібліотечних систем, організація корпоративної каталогізації
першоджерел та систем розподілених ресурсів з онлайновим доступом,
зокрема, електронних бібліотек.
Дані матеріально-технічної бази, електронних ресурсів мережі у звітному
році представлено у табл. 4 Додатку. Як бачимо, загальна кількість читальних
місць складає 8314 (2013 р.), загальна кількість комп’ютерів – 398 од., в
середньому 3 ком’ютери на установу, що є низьким показником. Динаміка
кількості комп’ютерів за останні чотири роки є позитивною (діаграма).
Найбільша кількість комп’ютерів у Стрийському і Заліщицькому коледжах –
16; Технолого-економічний, Глухівський і Бучацький коледжі мають по 10
комп’ютерів, але значна кількість бібліотек (39 ) мають лише по 1 комп’ютеру,
а деякі (Донецький, Горлівський, Новоушицький технікуми, Мигійський
коледж) взагалі не мають комп’ютерів. Загальна кількість баз даних у мережі –
396. Найбільша кількість – у Аграрному коледжі управління і права (39),
Ірина Антоненко, Ольга Баркова. Електронні ресурси як об’єкт каталогізації: історія питання, термінологія,
форматне забезпечення. НБУВ, Київ. Електронний ресурс: http://sasl.at.ua/publ/8-1-0-44.
8
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загальна кількість записів у бази даних – 857239, найбільша кількість у
бібліотеці Ладижинського коледжу –130730 (якщо цей показник не завищений).
Загальна кількість користувачів інтернету у 2013 р. складала 262.
Найбільша кількість АРМ користувачів інтернету у Технолого-економічному і
Коледжі переробної та харчової промисловості – по 16.
Спеціалізоване
програмне забезпеченя для автоматизації бібліотечних процесів типу ІРБІС та
інш. мають 39 біблотечних установ, що є низьким показником, веб-сайти або
сторінку на сайті технікуму (коледжу) мають лише 49 бібліотек. Не надіслали
інформацію щодо наявності електронної поштової скриньки (е-mail) 31
бібліотека. Як бачимо, середні показники впровадження іформаційнокомунікаційних технологій на невисокому рівні. Лише деякі (Політехнічний
коледж ЛНАУ, Коледж Сумського НАУ, Глухівський аграрний інститут,
Путивльський, Роменський, Рівненський, Вишнянський коледжі коледжі…)
мають високі показники, які значно перевищують середній рівень. На жаль в
деяких установах стан справ з впровадження сучасних інформаційних
технологій на вкрай низькому рівні.
Значним досягненням мережі є створення у 2011 р. за ініціативою
Навчально-методичного центру Міністерства аграрної політики та
продовольства Корпоративного об’єднання бібліотечно-інформаційних систем
аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (КАБІС),
координацію роботи якої доручено Бібліотечно-інформаційному центру
Рівненського державного аграрного коледжу (керівник Бурячинська Людмила
Василівна). Мета цього об’єднання - створення та підтримка спільного
електронного каталогу періодичних видань аграрної тематики. Так, система
каталогів і картотек бібліотечно-інформаційного центру Рівненського
аграрного коледжу включає: електронний каталог книг - 9500 бібліографічних
записів, електронний каталог періодичних видань - 44500 бібліографічних
записів, електронну картотеку реєстрації журналів і газет; традиційні паперові
алфавітний та систематичний каталоги, топографічний каталог книг, картотеку
на допомогу самостійному вивченню дисциплін, картотеку краєзнавчої
літератури, картотеку публікацій викладачів аграрного коледжу, картотеку
електронних видань. Систематично проводиться їх редакція, поповнення
новими записами та вилучення карток на видання, які вибули з фонду. Робота
КАБІС, на наш погляд, на стадії становлення.
Розподіл комп’ютерів у бібліотеках мережі, динаміка кількості
комп’ютерів, та інтернет для користувачів, кількості баз даних та записів у бази
даних за останні 4 роки представлено на рисунках.
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Кількість користувачів

Інтернет для користувачів

ВНЗ

Рис. 7-1 Матеріално-технічна база, електронні ресурси
Вишнянський коледж: Комп’ютеризація бібліотечних процесів.
За звітний період пріоритетним напрямом діяльності бібліотеки була
автоматизація бібліотечно-інформаційних процесів, впровадження та
удосконалення бібліотечної технології, яка б забезпечувала максимальну
оперативність та повноту бібліотечно-бібліографічного обслуговування
користувачів.
В коледжі створено комп’ютерний центр, комп’ютерна мережа
підключена до Інтернету.
Бібліотека забезпечена комп’ютерною технікою, у читальній залі 1 ПК
Pentium 225. Співпрацювали з науково-виробничим центром «Мережа»,
офіційний сертифікований представник ІАЦ «Ліга» в Західному регіоні України
в питаннях абонентського обслуговування інформаційно-пошукової системи
«ЛІГА ЗАКОН: ЮРИСТ». На сьогоднішній день «Ліга:Закон» – це найбільш
повна правова база на Україні. Інформаційна база щоденно поповнювалася
через мережу Інтернет. Студенти коледжу користувалися цією інформаційнопошуковою системою.
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Була розпочата робота над створенням фонду посібників, програм,
конспектів лекцій на електронних носіях. Запровадження нових інформаційних
технологій сприяло підвищенню рівня видавничої діяльності бібліотеки.
Використання новітньої техніки дозволяло оперативно і якісно видавати
бібліографічні посібники, методико-бібліографічні матеріали, пам’ятки до
ювілейних дат.
В умовах відсутності в бібліотеці автоматизованого програмного
забезпечення, підключення до мережі Інтернет, ми намагалися допомогти
користувачам віднайти необхідну їм інформацію на нових носіях. Студенти
коледжу мають користуватися ресурсами глобальної мережі в комп’ютерних
класах. В бібліотеці і комп’ютерних класах ми розміщуємо інформацію з
Інтернет-адресами, що становлять інтерес користувачів.
На власному WEB – сайті, в розділі «Бібліотека» також є багато
інформації для користувачів бібліотеки.
Бібліотека Аграрного коледжу ПДАА. У бібліотеці _анному_ є 3
комп’ютери Pentium
четвертого
покоління. Один – для працівників
бібліотеки, а два – в читальному залі для користувачів, комп’ютери
підключені до мережі Internet. Мережа Інтернет дає змогу всім бажаючим
(студентам денної чи заочної форми, викладачам, працівникам _анному_)
знайти потрібну інформацію не тільки для роботи , а також і для проведення
дозвілля, адже через Інтернет стає доступною
величезна
кількість
літературних джерел: від художньої до офіційно – наукової літератури.
Кількість користувачів, які знаходили потрібну інформації в 2013 році через
мережу Інтернет – 896.
Глухівський інститут: Значну допомогу в обслуговуванні користувачів
надає всесвітня мережа Iнтернет. Доступ до мережі Інтернет в Електронній
читальній залі та традиційній читальній залі (бездротова зонаWi-Fi)
безкоштовний.
З метою вдосконалення інформаційно-бібліографічного обслуговування
користувачів та популяризації літератури в бібліотеці створено Web-сайт
«Бібліотека» http://www.gatilibsnau.sumy.ua/. Сайт почав діяти з вересня 2013
року.
Завдяки створенню і роботі сайту, розширено коло послуг користувачів –
надано необмежений доступ до інформації, з використанням різноманітних
інформаційних ресурсів, який сприяє забезпеченню інформацією навчальновиховного _анному_, задовольняє інформаційні потреби, робить гідним рівень
послуг. Використання можливостей подати інформацію читачеві через мережу
Інтернет за допомогою сайту «Бібліотека» полегшило доступ до електронного
каталогу розміщеного на сайті НБ СНАУ, доступ до віртуальної довідкової
служби НБ СНАУ.
В умовах корпоративної діяльності бібліотек Сумського НАУ
інформаційне обслуговування стало значно якіснішим. З використанням
новітніх технологій збільшилась потреба в індивідуальних та групових
консультаціях з питань технології пошуку електронної інформації. Бібліотекою
інституту практикується як індивідуальне, так і групове інформування.
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У Роменському коледжі застосування сучасних інформаційнокомунікаційних технологій дозволило впровадити в бібліотеці нову форму
виставкового експонування документів — віртуальну (он-лайнову, електронну)
виставку.
Віртуальні виставки надавали широкий спектр можливостей для
суб'єктів виставкової діяльності. Ми мали можливість популяризувати
бібліотечні фонди та рекламувати бібліотеку, а відвідувачі — задовольняти свої
інформаційні потреби. За звітний рік віртуальні виставки були представлені
такими назвами: «Кращі книги України 2013 року» (переможці
Всеукраїнського конкурсу); «Подаровані книги 2013 року» (нові надходження);
«Мій край – моя історія жива» - огляд книг краєзнавчого характеру.
За звітний рік було організовано 2 виставки нових надходжень та
випущено 2 інформаційні списки літератури «Нові надходження» в яких було
використано 40 джерел інформації.
Бібліотекою були проведені 2 Дні інформації, а _анно:
«Вернісаж книжкових новинок»,
«Періодика – оперативне джерело інформації»».
Принцип
загальнодоступності
інформації
був
і
залишався
основоположним в інформаційно-бібліографічному обслуговуванні.
Серед електронних ресурсів бібліотеки найбільш затребуваним залишався
електронний каталог (ЕК) на сайті НБ СНАУ. За звітний рік ЕК та ЕБД
поповнилися в середньому до 500 записів. В систему електронного каталогу
входять книги, аналітичний розпис статей з періодичних видань. Пошукова
система ЕК надає можливість здійснювати багатоаспектний пошук за різними
параметрами, в тому числі за наступними ознаками: шифр документа, автор,
назва документа, тип і вид документа, місце і рік видання, видавництво, мова,
ББК.
База «Електронний каталог» – на 01.01.2014 налічує 9138 записів.

За допомогою ЕК у звітному році були складені бібліографічні списки
літератури «Науково-методичне забезпечення фахових дисциплін» (до
40дисциплін ); та поновлено 4 бібліографічні списки літератури на
забезпечення робочих професій: «Електромонтер», «Оператор комп’ютерного
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набору», «Тракторист-машиніст», «Слюсар». Всього до списків було включено
більше 400 описів.
В умовах корпоратизації бібліотек Сумського НАУ інформаційне
обслуговування стало більш якісним. Від _анном-партнерів бібліотека
_анному_ отримувала записи на періодичні видання, які передплачувала у
звітному році. Наші користувачі мали можливість скористатися віртуально –
довідкою службою НБ СНАУ, та отримати відповіді на такі запити як пошук у
фонді бібліотеки конкретного видання; тематичні запити, які виконувалися на
основі наявних у бібліотеці електронних і традиційних ресурсів; різноманітні
відомості і факти, які можна знайти за допомогою довідкової літератури; пошук
інформації в мережі Internet.
У звітному році бібліотека активно співпрацювала з методистом
_анному_ в наданні інформації до «Віртуальної школи професійного
становлення молодого викладача».
Зі стенду «На допомогу викладачу» активно використовувався
покажчик«Інтернет ресурси на допомогу освіті» .
Бібліотека
пропонувала доступ до баз даних(БД ) сайтів, які
безкоштовно надають доступ до повнотекстової інформації та поповнювала
власні (БД) :
 БД віртуальні періодичні видання;
 БД віртуальні загальноосвітні підручники;
 БД віртуальні підручники із фахових дисциплін;
 БД колекція цифрових ресурсів на допомогу викладачам з/о
дисциплін (розробки лекцій, презентації, відео уроки і таке _ан.)
 БД колекція цифрових ресурсів на допомогу виховній роботі
(сценарії виховних заходів )
 БД нормативні, директивні документи з питань освіти, навчальні
програми, перелік рекомендованих основних та допоміжних
підручників, навчально-методичної літератури.
Користувачі отримували фахові підбірки за запитами шляхом запису на
їх власні електронні носії, або відправлялися їм на електронну адресу.
Робота в галузі формування інформаційної культури _анно спрямована на
формування бібліотечно-бібліографічних знань серед студентів _анному_.
З метою підвищення інформаційної грамотності студентів 1 курсу
бібліотекарі проводили консультації з навчання методам самостійного
інформаційного пошуку. Протягом 2013 року було проведено біля 200
індивідуальних консультацій для студентів з метою пропаганди бібліотечно –
бібліографічних знань.
У бібліотеці одне комп’ютеризоване робоче місце для працівників
бібліотеки і два комп'ютери для обслуговування користувачів, з допомогою
яких самостійно було виконано біля 2000 запитів, облік яких ведеться у
«Зошиті обліку звернень користувачів до електронних ресурсів».
Відбувалося обслуговування користувачів у режимі «запит-відповідь»,
тобто виконання разових запитів, які містили відомості з певної теми,
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відомості про наявність чи місцезнаходження документу. Кожен користувач
бібліотеки отримав за звітний рік в середньому 4 довідки. Основна кількість
запитів пов'язана з виконанням навчальних завдань (написання рефератів,
курсових та дипломних робіт, підготовкою до семінарських занять, довідки
краєзнавчого змісту та ін.). З цією метою використовували електронний
каталог, «Архів виконаних довідок» , віртуально-довідкову службу НБ СНАУ
тощо.
Постійно проводились консультації для викладацького складу та
студентів з правил складання опису згідно ГОСТу ДСТУ 7.1.2006.
Протягом року здійснювалося індивідуальне і групове інформування
користувачів. Абонентами індивідуальної інформації було «6» абонентів (ДОК)
та групової – 5 абонентів(циклові комісії). Робилась добірки джерел за такими
темами: «Професійна (управлінська) компетентність керівника вищого
навчального закладу », «Творчий підхід до організації тижнів циклових
комісій», «Інноваційні технології в педагогіці», «Співпраця з батьками
студентів», «Нові технології в АПК», «Електротема».
Бібліотека підготувала також цілу низку різнопланових інформацій:
заслуговують на увагу бібліографічні огляди:
«Якщо тобі немає 18» - закони, за якими ми вчимося, працюємо, живемо.
«За помилки свої плачу я: наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління».
«Пелюстки ромен-цвіту»-огляд книг краєзнавчого характеру;
тематичні перегляди літератури були організовані до знаменних дат і
представлені на виховних заходах відповідної тематики;
експрес – інформація :»Сто кращих товарів Сумщини»-інформаційний
буклет про досягнення підприємств Сумщини); «Чудо-каша» -листівка про
перспективну зернову культуру)та ін.
Матеріально-технічна база бібліотеки Прибрежненського коледжу
завдяки зусиллям дирекції коледжу одна з кращих в мережі. «Процеси
інформатизації зумовлюють необхідність створення нових умов для
повноцінного задоволення інформаційних потреб учасників навчальновиховного заходу. Адміністрація зплановано та системно впроваджує заходи з
модернізації
та вдосканалення
інформаційно-ресурсного забезпечення
бібліотеки. Бібліотека – те місце у коледжі, де зароджуються і горять найбільш
яскраві думки і почуття, вона – центр духовної культури, професійного
становлення студентів та фахового удосконалення викладачів. Користувачі з
бажанням, кожної вільної хвилини, відвідують
затишну, естетично та
привабливо оформлену бібліотеку. Відомо, що матеріально-технічна база
бібліотеки в значному ступені впливає на рівень її діяльності, на якісне
забезпечення навчального процесу, на виховання молоді, та в цілому – на імідж
навчального закладу. Бібліотека – це затишне, просторе приміщення, з великою
кількістю квітів та актуальними, цікаво оформленими виставками, фондом
періодичних видань з відкритим доступом до них. Площа бібліотеки - 394 м2,
у т.ч. книгосховище - 33 м2. У приміщенні бібліотеки добре обладнані:
стелажі, книжкові та каталожні шафи, шафа для періодичних видань, сучасна
трибуна, нові, комфортні комп'ютерні столи на робочих місцях працівників
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бібліотеки та для роботи користувачів. Нові меблі у читальній залі дають змогу
збільшити кількість місць у читальній залі до 110, що відповідає нормам (1
посадочне місце на 10 користувачів). Наявність в бібліотеці сучасної
комп'ютерної та іншої техніки – безсумнівне свідчення того, що вона виходить
на певний рівень інформатизації. Технічне оснащення бібліотеки _анному_
значно покращилось у 2011 році, та адміністрація _анному_ з поразумінням
ставиться до рішення питання по вдосконаленню цього питання. У звітному
році заходи в цьому напряму було продовжено: у 2013 році придбано для
бібліотеки технічні засоби на суму 8275 грн.:
 Панель (TVLG47LN540) – (6100 грн.) та обладнання для його
встановлення та підключення до Інтернету на суму 375 грн.;
 Пилосос фірми «Керхер» (WD5.400) – (1800грн.)
На кінець звітного року бібліотека забезпечена наступними технічними
засобами:
 МФУ (3 у 1: ксерокс, принтер, сканер) Canon 280;
 7 сучасних комп’ютерівна базі процесорів PentiumDual – Core;
 1 ноутбук;
 1 мультимедійний проектор EpsonEB – X 72;
 1 сканер Argox AS800;
 1Телевізор Samsung ;
 2 відеоплеєри Kodak та Panasonik ;
 Вихід до Інтернету (6 робочих місць для користувачив та 3 – для
працівників бібліотеки);
 Вихідв локальну мережу;
 Наявність повної версії програми ІРБІС- 64
Отже, ми можемо сказати, що в коледжі створена сучасна бібліотека з
читальною залою, обладнаною п'ятьма сучасними комп'ютерами і мережевим
сервером, підключеними до Інтернету, мультимедійним проектором,
телевізором, DVD-плеєром. Для автоматизації бібліотечно-бібліографічних
процесів упроваджується автоматизована бібліотечно-інформаційна система
«ІРБІС». Можна з упевненістю сказати, що бібліотека коледжу зробила великий
крок уперед на шляху створення інформаційного центру навчального закладу.
Фінансування бібліотеки у 2013 році було спрямоване як на
комплектування підручниками, періодичними виданнями, так і на технічне
оснащення бібліотеки (загальна сума становить 52393-76 грн.).Працівники
бібліотеки коледжу з великою відповідальністю ставляться до роботи по
збереженню бібліотечних фондів та майна. Це: і щорічне проходження
інструктажу з пожежної безпеки, і витримка потрібних умов для зберігання
фондів, і робота з користувачами по збереженню книг, і своєчасний ремонт
підручників (400) та її фондів, щорічна інвентаризація майна та звірка з
бухгалтерією. Низка таких заходів сприяє
шанобливому ставленню
користувачів до бібліотеки і книги, як скарбниці людських знань. Директор
коледжу_ С.І. Скляр, адміністрація – завжди з повагою ставляться до проблем
бібліотеки, розуміють, що бібліотека повинна створювати максимально зручне
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середовище для користувачів; мати гідне технічне оснащення; функціональні
меблі; умови, що відповідають санітарно-гігієнічним нормам.
У звітному році зроблені перші кроки до загального інформаційного
простору шляхом створення веб-сайту та веб-сторінки бібліотеки. В цьому
напрямку робота тільки почалась. Але ми розуміємо, що цей ресурс сприяє
просуванню бібліотечної діяльності, реалізації її інформаційної функції.
Представлення досягнутого і потеційно можливого в діяльності бібліотеки
_анному_ на власному веб-сайті в Інтернеті є свідоцтвом того, що ми йдемо в
ногу з часом. І саме бібліотека має стати важливим потужним чинником
успішної реалізації освітніх стандартів нового покоління».
VIII. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК
Робота науково-методичних відділів наукових бібліотек полягає у
наступному9:

Науково-методичний супровід науково-дослідної роботи
бібліотеки;

Формування інформаційного ресурсу з питань науково-методичної,
науково-дослідної роботи бібліотек України та інших країн;

Аналітично-прогностична діяльність, організація та участь в
управлінні бібліотечними проектами;

_анному_ее забезпечення провідних процесів роботи бібліотеки;

Організаційно-методичне забезпечення проведення науковопрактичних конференцій, семінарів, нарад, круглих столів, тренінгів з
актуальних проблем бібліотечної справи;

Організація системи підвищення кваліфікації працівників;

Участь в управлінні веб-сайтом бібліотеки;

Виконання представницької функції в ролі популяризатора
досягнень бібліотеки, її реклами та організації PR;

Проведення наукових досліджень з актуальних питань
бібліотекознавства, книгознавства, пресознавства та представлення результатів
науково-дослідної роботи;

Організовує віртуальні виставки;

Участь в організації розвитку співробітництва та взаємодії між
бібліотеками в Україні та за кордоном.
Бібліотеки коледжів і технікумів у більшості мають нечисленні колективи
працівників, тому не мають відділів науково-методичної роботи. У кращих
бібліотеках науково-методична, науково-дослідна та видавнича діяльність все ж
ведеться на доволі пристойному рівні. На діаграмі приведено динаміку зміни
випуску науково-допоміжних і рекомендаційних посібників, що
9

http://library.lp.edu.ua/naukovo_metodychnuj
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характеризують видавничу діяльність бібліотек, за останні 4 роки. У _анному
розділі представлено кращий досвід науково-методичної діяльності бібліотек.
Бібліографічні посібники по роках
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Рис. 8-1
Бібліотека Прибрежненського коледжу. У 2013 році , як і раніше, брала
участь у створенні разом з Головною бібліотекою бібліографічних покажчиків,
надаючи видання з фондів бібліотеки коледжу для створення віртуальних
виставок, картки на нові надходження сільськогосподарської літератури для
зведеного електронного каталогу та для видання на паперових носіях
(щоквартально бібліотеки Об"єднання отримують «Сводный бюллетень
новых поступлений в сельскохозяйственные библиотеки Крымского
территориального Объединения», а також «Сводный каталог периодических
изданий, получаемых сельскохозяйственными библиотеками АРК», що
отримуємо кожне півріччя). У звітному році працівники Головної бібліотеки
Об"єднання (за нашим проханням) відвідали бібліотеку коледжу та надали
практичну й методичну допомогу в роботі з «ІРБІС». Така співпраця сприяє
підвищенню нашої кваліфікації в рамках упровадження інновацій у бібліотечну
діяльність. Вважаю потрібним відзначити актуальність тематик та змістовну
наповненість семінарських занять, аналіз проблем; оптимально обраних змісту і
форм, методів та умов, в яких здійснювалась науково-методична робота
Головної бібліотеки Об'єднання.
Працівники бібліотеки Політехнічного коледжу ЛугНАУ у 2013 році
прийняли участь у засіданнях Координаційної ради Луганського методичного
об’єднання сільськогосподарських бібліотек, на яких було розглянуто низка
питаннь, серед яких:

Аналіз планів і звітів бібліотек об’єднання.

Стан роботи бібліотек об’єднання з інвентаризації бібліотечних
фондів.

Організація проведення дослідження на тему: «Історія аграрних
бібліотек Луганщини».
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Робота бібліотек об’єднання по впровадженню міжнародних
стандартів з бібліотечної справи.

Стан корпоративної роботи бібліотек об'єднання з питань
аналітичного опису статей із періодичних видань та інш.
Впродовж року бібліотека активно створювала власні видання актуальної
тематики. Продовжено роботу по створенню 2-го випуску збірки «Преса про
коледж (2011-2014рр.)». Підготовлено і видано (посібник додається до звіту на
CD-R):

Вершини майстерності. Збірник праць, опублікованих у
наукових та періодичних виданнях у 2012 році / укл. : С. С. Лапіна, Л. В.
Лук’янченко. – 2013. – Вип. 2. – 182 с.
Переглянуто та розроблено 6 інструкцій на основні процеси роботи
бібліотеки:
– «Положення про довідково-бібліографічний фонд»;
– «Положення про ТТК»;
– «Технологічною інструкцією обліку, обробки та видачі документів на
нетрадиційних носіях інформації (дискетах, CD-ROM)»;
– «Інструкцією про порядок списання бібліотечного фонду»;
– «Положення про формування фондів»;
– «Пам’ятка бібліотекарю про збереження фондів».
Впроваджувалась робота по наповнюванню «Портфоліо бібліотекаря»
для кожного бібліотекаря.
Проводилась певна робота по формуванню позитивного іміджу та
реклами бібліотеки. Впродовж
року виготовлено листівку «Абетка
першокурсника» (Додається до звіту), розширено формат щомісячної
інформаційної листівки «Бібліотечний місяць» до трьох сторінок.
У 2013 році оновлено сайт коледжу pklnau.lg.ua. Також оновлено
інформаційну сторінку бібліотеки на сайті закладу. Досить багато уваги було
приділено масовому інформуванню користувачів. Систематично поповнюється
інформація розділів:

«Про бібліотеку» – основна інформація доповнюється подяками за
подарунки;

«Наша інформація» – інформація та реклама про заходи бібліотеки
та фотозвіт;

«Нові надходження» – подаються «Інформаційні бюлетені нової
літератури» та інформаційні переліки літератури: «На допомогу куратору»,
«Новини педагогічної преси».

«Віртуальні виставки та презентації». Розділ створено у жовтні
2013р. Для нього розроблено віртуальну виставку «Луганщина – пісня моя» (До
75-річчя створення Луганської області). Також на сторінці розміщено 7 відео
презентацій до 1025-річчя Хрещення Укрїни-Русі (Презентації додаються до
звіту на CD-R):
–
«Владимирские соборы – архитектурный памятник крестителю
Киевской Руси Ч. 1. Киев»;
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–
«Владимирские соборы – архитектурный памятник крестителю
Киевской Руси Ч. 2. Севастополь»;
–
«Владимирские соборы – архитектурный памятник крестителю
Киевской Руси Ч. 3. Луганск»;
–
«Образ князя Владимира в художественной литературе»;
–
«История крещения Украины-Руси в картинах художников»;
–
«Памятники Святому равноапостольному князю Владимиру»;
–
«Память о князе Красно Солнышко».
У творчій співпраці з викладачами циклової комісії гуманітарних
дисциплін, на сайті створено сторінку «Шевченкініана» – до 200-річчя
Т.Г. Шевченка. Для цієї сторінки бібліотекою розроблено 4 мультимедійних
відео презентації (Відеоролики додаються до звіту на CD-R):

«І думу скорбную свою…Автопортрети Т. Шевченко»;

«Історія України у творах Т.Г. Шевченко»;

«Думи мої, думи мої… (Сторінками першого «Кобзаря»)»;

«Вічний як народ. Пам’ятники Тарасу в Україні».
Важливими складовими наукової діяльності бібліотеки Глухівського
інституту в 2013 році були:

розробка інструктивно-методичних матеріалів;

інформування викладацького складу інституту з актуальних для них
питань та проблем;

проведення соціологічних досліджень думки користувачів;

аналіз діяльності бібліотеки;

вивчення передового досвіду бібліотек ІІІ-ІV рівнів акредитації,
відомчих бібліотек та бібліотек коледжів;

участь в семінарах, конференціях, педрадах та адміністративних
нарадах;

створення власних інформаційних баз даних;

бібліотечно-інформаційне обслуговування в умовах електронного
середовища.
Працівниками бібліотеки зроблено все можливе для надання
інформаційно-методичної підтримки складному і динамічному навчальновиховному процесу. Надано методичну допомогу студентам, викладачам,
кураторам груп при проведенні виховних заходів, школи молодого куратора та
викладача, педагогічних семінарів.
Проведено соціологічні дослідження шляхом анкетувань за двома
темами – «Думки читачів про роботу бібліотеки», «Діапазон читання
молоді». Анкетування першої тематики допомогло виявити, на скільки
задовольняються потреби читачів і яким напрямкам слід приділити більшої
уваги. Друге соціологічне дослідження допомогло виявити відсутність інтересу
до художньої літератури, і надзвичайну зацікавленість Internet у студентів.
Цьому напрямку докладено максимум зусиль працівниками бібліотеки.
Для якісного виконання поставлених завдань постійно підвищувався
рівень професійної компетентності працівників бібліотеки інституту. Вони
систематично
ознайомлювалися
з
теоретичними
матеріалами
з
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бібліотекознавства, впроваджували в практичну діяльність рекомендаційні
матеріали та розробки Наукової бібліотеки СНАУ, ННСГБ НААН.
В рамках співпраці з НБ СНАУ, бібліотеками коледжів СНАУ, в роботі
засідань науково-методичного об’єднання завідувачів бібліотек ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації, практичних семінарів «Бібліографічна діяльність, як важлива
складова іміджу бібліотеки», «Звіт. Підсумовуємо роботу за рік», завідувач
бібліотеки знайомилася з досвідом колег, обмінювалася думками, отримувала
методичну допомогу. Участь у семінарах такого рівня сприяла підвищенню
якості, майстерності, ефективності і результативності роботи всього колективу
книгозбірні.
Бібліотекарі інституту постійно отримували від НБ СНАУ
рекомендаційні матеріали, консультації щодо роботи з ЕК.
Проводилася корпоративна робота з бібліотеками коледжів СНАУ по
виконанню спільних проектів, а також з іншими бібліотеками України
аграрних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.Бібліотека інституту
спільно з бібліотеками-користувачами ІРБІС, БІЦ Рівненського аграрного
коледжу, ВП НУБіП, Політехнічного коледжу Луганського НАУ,
Путивльського, Немішаєвськогоагротехнічного коледжу ВСП НУБіП,
Іллінецького аграрного технікуму Вінницького ДАУ, вела підтримку спільного
електронного каталогу.
Продовж року діяльність бібліотеки висвітлювалась на сайті інституту, на
сторінках газет «Освіта аграрна», стаття «Інформаційне забезпечення
навчально-виховного процесу», на сторінках місцевої газети «Народна
Трибуна», стаття «Взаємовигідна співпраця» та ін.
Опубліковано 11 статей про діяльність бібліотеки,що сприяло створенню
та підтримці позитивного іміджу та авторитету Глухівського агротехнічного
інституту імені С.А.Ковпака СНАУ.
Путивльський коледж СНАУ: Здійснювалась моніторингова діяльність
бібліотеки з метою всебічного вивчення інформаційних потреб та запитів
читачів, їхнього вміння адаптуватися до соціальних умов, читацьких інтересів,
освітнього й інтелектуального рівня. Серед так званих «малих» форм
досліджень використовуються усні опитування, групові аналізи читацьких
формулярів, анкетування, спостереження за динамікою читання.
Моніторинг читацьких інтересів у 2013 році відбувся у формі
анкетування першокурсників з метою вивчення читацьких інтересів нових
користувачів бібліотеки Путивльського коледжу Сумського НАУ.
Серед улюблених авторів більшість назвали: Тараса Шевченка та Лесю
Українку, а також: Чарльза Діккенса, Федора Достоєвського, Бориса Олійника,
Бориса Польового та Артура Конан Дойла.
100% опитуваних користуються всесвітньою мережею Інтернет .
25% - з навчальною метою, найпоширеніший ресурс Вікіпедія
52% - вміють користуватися каталогами та картотеками бібліотеки
17% - самостійно складають бібліографічні списки
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100% опитуваних студентів бажають, щоб бібліотекарі проводили
бібліотечні уроки, для поглиблення знань з бібліотечної справи та орієнтації в
інформаційному просторі.
Обслуговування у бібліотеці влаштовує всіх, більшість вважає –
відмінним. Висловили побажання купувати більше нової художньої літератури.
З березня 2013 року в бібліотеці почав працювати видавничий відділ.
Завдяки гранту, який здобув представник корпусу Миру Захарі Притчет, що
працював у Путивльському коледжі СНАУ, була закуплена техніка для
видавничого відділу: комп’ютер AMDAthlonx 3450, принтер EpconR 2000 A3,
МФУ CanonimageRUNNER 2420, біндер Fellowes PB 200, різак механічний А3.
За розпорядженням директора коледжу працівник бібліотеки Світлана
Петрівна Вербицька виконує роботу закріплену за видавничим центром:
здійснює верстку та друк газети Путивльського коледжу Сумського НАУ
«Колос», друк методичних розробок викладачів коледжу. За звітний період
було надруковано: 248 примірників методичних розробок, видано 5 номерів
газети «Колос» (1150 примірників).
Методична робота бібліотеки Роменського коледжу координується
методичним об’єднанням бібліотек ВНЗ I-II р. а. на базі Сумського вищого
училища мистецтва та культури. Завідувач бібліотеки прийняла участь у
проведенні семінар - наради та семінар – тренінгу «Як написати проект для
отримання гранта на впровадження нових бібліотечних послуг з
використанням вільного доступу до Інтернету».
Діловий імідж бібліотеки підтримувався на високому рівні інформацією
про її діяльність у місцевих газетах «Вісті Роменщини», «Тандем»; на сайті РК
СНАУ; на засіданні педради коледжу слухалося питання « Робота бібліотеки
як важливий чинник виховання всебічно розвиненої особистості студента
коледжу», бібліотека приймала участь
в обговореннях доповідей на
педрадах.(додатки) Протягом останніх 4 років (20010-2013 рр.) бібліотека
проводить дослідження стосовно вибору, розробки і послідовного здійснення
інноваційної стратегії розвитку бібліотеки.
В її основі лежали комплексні завдання, пов’язані із наданням якісних
послуг всім категоріям користувачів.Було розроблено оптимальну модель
сучасної бібліотеки ВНЗ, намічені шляхи досягнення якісних змін у
бібліотечних послугах і створення інформаційних ресурсів відповідно освітнім
і навчальним потребам студентів, викладачів коледжу.
Науковий характер притаманний іншим процесам бібліотечної діяльності.
Прикладами досягнення значних результатів є:
1.
Пошукова робота по виявленню та збереженню цінної і рідкісної
літератури. Проводився ретельний відбір подарованих видань із дарчими
написами під час їх надходжень у бібліотеку. Протягом року продовжувався
процес внесення до ЕК цінних та рідкісних видань шляхом його постійного
перегляду.
2.
Збір, вивчення та розкриття фонду про історію коледжу,
бібліотеки, викладачів-науковців з часу заснування закладу.
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3. Ведеться робота з ЕБД матеріалів краєзнавчої тематики«Видатні
діячі Роменщини».
4. Підготовлені біо- та бібліографічні покажчики, тематичні
рекомендаційні
списки
літератури,
створюється
архів
електроних
презентацій(матеріали у додатках)
5.
Проведення досліджень з метою: а) визначення ступеня
задоволення інформаційних потреб і запитів користувачів на документи з АПВ;
б) визначення рівня доступності для користувачів потрібної навчальної
інформації; в) аналіз та вироблення конкретних рекомендацій щодо
покращення якості обслуговування читачів. Такі дослідження проводилися
різними способами: проведене соціологічне дослідження«Бібліотека очима
користувача»(див.додатки), мета якого – визначити роль бібліотеки та
читання для пересічного користувача; зроблений аналіз фонду підручників,
читацьких формулярів з метою ефективного комплектування літератури з
фахових дисциплін та розроблені рекомендації щодо його поповнення.
Науково-методична робота бібліотеки коледжу СНАУ включає в себе
такі основні напрямки діяльності:

розробка регламентуючих документів, планів, положень,
інструкцій;

проведення соціологічних досліджень думки користувачів та
працівників;

інформування викладачів коледжу з актуальних для них проблем;

аналізування діяльності підрозділів бібліотеки та окремих процесів
бібліотечної роботи;

участь у науково-методичних об’єднаннях сільськогосподарських
бібліотек на базі Наукової бібліотеки СНАУ і обласного науково-методичного
об’єднання завідуючих бібліотеками ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації на базі
Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського;

створення власних баз даних;

бібліографування творчих робіт викладачів коледжу СНАУ:
складання бібліографічних списків праць (по мірі накопичення бібліографічних
покажчиків);

виступи на засіданнях Педагогічної ради коледжу з доповідями
стосовно аналізу організації роботи бібліотеки щодо
впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес;

організація підвищення кваліфікації працівників бібліотеки;

щорічна участь у виставці навчальних і творчих робіт викладачів у
Навчально-Методичному Центрі аграрної освіти, Немішаєве (з 2011 р.)
Бібліотека коледжу СНАУ входить до складу територіального
методичного об’єднаннясільськогосподарських бібліотек м. Суми і області при
Науковій бібліотеці СНАУ.
На протязі 2013 р. бібліотека приймала участь в семінарах, нарадах,
засіданнях, які проводила Наукова бібліотека Сумського національного
аграрного університету та в роботі обласного методичного об’єднання ВНЗ 1-2
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р. а. Сумської області на базі Сумського вищого училища мистецтв і культури
ім. Д. Бортнянського.
Теми засідань: «Стратегічні орієнтири розвитку бібліотек ВНЗ І-ІІ рівня
акредитації в умовах реформування освіти в Україні. Вдосконалення роботи
бібліотек вищих навчальних закладів»(квітень 2013р.) і «Інноваційні зміни в
бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної
діяльності бібліотек (листопад 2013 р.) – на базі Сумського базового
машинобудівного коледжу СумДУ і Сумського вищого училища мистецтв ім.
Д.С.Бортнянського. На засіданнях завідуюча бібліотекою ділилась досвідом
роботи стосовно комплектування фонду, організацією впровадження в роботу
бібліотеки інформаційно-комунікаційних технологій, шляхами створення сайту
і блогу бібліотеки.
Наукова бібліотека СНАУ на семінарах, присвячених аналізу таких
процесів бібліотечної діяльності, як планування, звітування, надавала
методичні матеріали, координувала роботу бібліотек аграрного спілкування.
Бібліотекарі мали можливість переглянути цікаві книжкові виставки НБ СНАУ,
поділитись власним досвідом, отримати кваліфікаційну допомогу
безпосередньо від завідуючих відділами і директора бібліотеки Комликової Г.І.,
яка постійно допомагає, надсилає методичні матеріали, корисні посилання
електронною поштою, включає
обговорення різноманітних
питань
бібліотекарів до плану наступних засідань методоб’єднань.
Велика увага в бібліотеці приділяється саме самоосвіті працівників,
ознайомленню з фаховими виданнями, які передплачує бібліотека:
«Бібліотечний форум України», «Бібліотечна планета», «Бібліотечний вісник»,
крім того вивчається досвід інших бібліотек: НБ СНАУ, Сумської обласної
наукової бібліотеки ім.Н.К. Крупської, аналізується робота, представлена на
сайтах публічних бібліотек України: «Методична служба публічних бібліотек
Києва», блог «Методист OBUХерсон» (багато корисної інформації), «Творчість
та інновації в українських бібліотеках», сайт ННСБ НААНУ, НБ СНАУ та
інші.
У 2013 р. було розроблене «Положення про створення Електронної
бібліотеки коледжу СНАУ», яке визначило політику формування та
представлення електронної бібліотеки і є основою для розробки профілю її
комплектування, визначає пріоритети у відборі видань для переводу в
електронний вигляд, вирішення технологічних проблем.
Наприкінці 2013 року розпочате маркетингове планування роботи
бібліотеки, аналізується її діяльність, можливості, створюється перспективний
(стратегічний) план роботи бібліотеки до 2018 року. Цілями є визначення такої
оптимальної сучасної моделі бібліотеки ВНЗ, яка б задовольняла інформаційні
та інші потреби як викладачів, так і студентів, інших користувачів бібліотеки.
Для чого плануємо проводити інформаційний моніторинг зовнішнього
середовища, потреб різних груп читачів тощо, визначити стратегічний
напрямок розвитку бібліотеки.
У 2013 р. працівники бібліотеки розпочали роботу по створенню БД
цінних і рідких видань бібліотеки, переглядались раніше введені записи до ЕК,
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виділялись особливо цінні і рідкісні книги. Багато таких видань знаходиться в
архіві бібліотеки і працівники поетапно займаються підбором такої літератури,
заносять дані до ЕК.
Готувались матеріали краєзнавчого характеру: персональні бібліографічні
пам’ятки про життя і діяльність відомих діячів Сумщини, наприклад, «Я той,
що греблі рвав!» до 100-річчя від дня народження Платона Воронька, про
героїв Великої Вітчизняної війни, зокрема про життя, подвиг нашого земляка,
тричі Героя Радянського Союзу, уродженця с. Ображіївка Шосткинського
району Івана Микитовича Кожедуба; бібліографічні списки літератури:
«Ювіляри Сумщини» та інші матеріали. Щомісячно випускаємо
Бібліографічний бюлетень «По сторінках періодичних видань» з анотаціями
статей з фахових періодичних видань
Науково методична робота бібліотеки Козелецького технікуму
ветеринарної медицини направлена на поліпшення організації праці,
підвищення кваліфікаційного рівня, впровадження нових технологій, надання
практичної та методичної допомоги.
«Разом з методичним кабінетом технікуму бібліотека розробляє
інструктивно-методичні матеріали, складає списки надходження робіт
викладачів до бібліотеки.
Щорічно бібліотека складає плани та звіти про діяльність бібліотеки,
надає інформацію та виступає з нею на педагогічних нарадах. План роботи
бібліотеки є невідємною частиною плану роботи технікуму. Розробляю та
поповнюю «Правила користування бібліотекою», «Паспорт бібліотеки».
Науково-методична, науково-дослідна, видавнича діяльність бібліотеки
Козелецького технікуму ветеринарної медицини має традиційні напрямки та
сучасні пріоритети. Ці напрями притаманні практично всім функціям
бібліотечної справи. Це є і робота з фондом, довідково-пошуковим апаратом,
обслуговуванням користувачів, введенням нових комп’ютерних технологій у
діяльність бібліотеки тощо».
Працівники
бібліотеки
Сосницького
технікуму
систематично
ознайомлювалися з теоретичними матеріалами бібліотекознавства, впроваджували в
практичну діяльність рекомендаційні матеріали та розробки ННСГБ НААН.
Вивчали передовий досвід, вміщений в журналах «Освіта, Технікуми,
Коледжі», «Проблеми освіти», «Нові технології навчання».
Бібліотечні працівники Могилів-Подільського коледжу займаються
пошуковою роботою, знаходять цікаві документи і факти присвячені
ювілейним датам, приділяють увагу вивченню історії рідного краю, добіркам
матеріалів про місцевих поетів, письменників, майстрів, видатних людей краю.
Розпочато укладання бібліографічного покажчика «Могилів–Подільський
технолого – економічний коледж: віхи історії на сторінках періодичних
видань»
У Ірпінському економічному коледжі так визначають «Основні
напрямки наукової діяльності бібліотеки»:
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розробка регламентуючих документів, планів;

інформування викладачів та аспірантів коледжу з актуальних
для них проблем;

проведення соціологічних досліджень думки користувачів та
бібліотечних працівників;

аналіз діяльності підрозділів бібліотеки та окремих процесів;

участь в наукових конференціях, семінарах ;

організація бібліотечних науково-практичних конференцій та
семінарів;

бібліографування творчого доробку працівників коледжу,
укладання бібліографічних покажчиків;

створення власних інформаційних баз даних;

бібліотечно-інформаційне обслуговування в умовах електронного
середовища

Відзначимо бібліотеку Коледжу переробної та харч промисловості, де
методична робота ведеться на високому рівні. Налагоджена тісна взаємодія з
бібліотеками регіону, зокрема методичним об’єднанням бібліотек ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації м. Харкова при Науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка,
бібліотеками університету ім. В. Каразіна, ХНТУСГ, НТБ НТУ «ХПІ»,
Коледжу національного фармацевтичного університету та обласною
бібліотекою для юнацтва. Значним досягненням бібліотеки є розробка збірки
положень і інструкцій: “Нормативно-методичне забезпечення діяльності
бібліотеки”, де «… висвітлено питання нормативно-методичного забезпечення
діяльності бібліотеки, представлено зразки документів які регулюють роботу
бібліотеки, облік
та збереження бібліотечних фондів, обслуговування
користувачів, організацію та ведення каталогів у бібліотеках. Для підготовки
видання використано методичні рекомендації, інструктивні документи
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Національної
парламентської бібліотеки України, Харківської державної наукової бібліотеки
імені В.Г. Короленка, інших провідних бібліотек країни та матеріали, що
розміщені на веб-сайті «Бібліотечному фахівцю» (http://profy.nplu.org) та ін.
(додається)». Будемо рекомендувати дирекції опублікувати в «Бюлетні
ННСГБ» даний матеріал для обміну досвідом з іншими бібліотеками мережі.
Науково-методична та видавнича діяльність Рівненського бібліотечноінформаційного центру «…охоплює організацію семінарів з бібліотечної
практики, участь у засіданнях методичних об’єднань всеукраїнського та
обласного рівня, розробку методичних рекомендацій з окремих питань
бібліотечної та бібліографічної роботи, інформування про роботу коледжу та
БІЦ у засобах масової інформації та в мережі Інтернет та ін. У 2013 р. згідно
плану роботи на базі бібліотечно-інформаційного центру РДАК було проведене
обласне методичне об’єднання завідувачів бібліотек І-ІІ рівня акредитації на
тему: «Використання комп’ютерної техніки у роботі бібліотек вищих
навчальних
закладів». Завідувач бібліотечно-інформаційного центру
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Бурячинська Л. В. поділилась досвідом роботи з використання комп’ютерної
техніки в роботі БІЦ РДАК. Матеріально-технічна база коледжу налічує 255
ПЕОМ (5 з них встановлені у читальному залі і підключені до мережі Інтернет),
комп'ютерний центр (13 комп’ютерних кабінетів та лабораторій), є
внутрішня локальна мережа та Інтернет, дві інтерактивні дошки, відповідне
програмне забезпечення, кабінет поглибленого вивчення іноземної мови,
видавничий
центр,
навчально-практичний
центр
із
землевпорядкування та ін Бібліотечно-інформаційний центр оснащений
комп’ютерами, є сучасне програмне забезпечення, електронний ДБА та
начальні посібники на нетрадиційних носіях. Комп’ютеризація, автоматизація
бібліотечних процесів – один з аспектів бібліотечних інновацій, результатом
якого є створення нових інформаційних ресурсів, застосування нових
технологій, використання новітніх підходів до бібліотечно-бібліографічних
послуг. Інновації в системі довідково-інформаційного і бібліотечнобібліографічного обслуговування користувачів беззаперечно передбачають
використання комп’ютерних технологій та сучасних методів роботи. Це організація відкритого доступу користувача до різноманітних джерел
інформації, розширення роботи з електронними носіями інформації, активізація
використання новітніх технічних засобів навчання. Комп’ютерні технології
дозволяють перейти на якісно новий рівень обслуговування, підвищують
оперативність задоволення інформаційних запитів, збільшують повноту наданої
інформації. Бібліотечні працівники РДАК поділились досвідом створення
електронних презентацій у програмі PowerPoint до проведення бібліотечноінформаційних та виховних заходів. Члени методичної комісії обговорили
також питання комплектування бібліотечного фонду, відбувся обмін досвідом
формування бібліотечних фондів друкованими виданнями та документами на
електронних носіях. У роботі методичного об’єднання взяли участь 24
бібліотечних працівники Рівненської області. Про роботу регіонального
корпоративного об’єднання РКБІС та співпрацю бібліотечно-інформаційного
центру РДАК з обласною універсальною науковою бібліотекою розповіла
Гірак Р. О., завідуюча відділом інформації та документів виробничої тематики
РОУНБ. Гостям коледжу була представлена електронна презентація
найцінніших видань БІЦ «Слово про книгу». Крім обговорення практичних
питань, відбулась літературна гра-розвага, бібліо-фольк-паті.
Інформація про цей захід розміщена на веб-сайті коледжу. Окрема
сторінка інформує про проведені виховні масові заходи. Фотогалерея вміщує
фотографії з найяскравішими моментами життя бібліотечно-інформаційного
центру. Публікації статей про діяльність коледжу та роботу бібліотечноінформаційного центру сприяють створенню та підтримці позитивного ділового
іміджу та авторитету РДАК. 2013 р. була підготовлена та опублікована стаття
про коледж у презентаційному виданні: «Енциклопедія економічної освіти
України». Готується до друку також видання «Сто найуспішніших випускників
РДАК», у підготовці якого актину участь беруть працівники БІЦ.
Науково-методична робота бібліотечно-інформаційного центру включає
також створення електронних презентацій та написання сценаріїв проведення
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масових заходів; підготовку бібліографічних покажчиків та інформаційних,
тематичних списків та ін. Наприклад, у 2013 році бібліотекарями підготовлені
електронні презентації «Сторінками найцінніших книг БІЦ», «Співець життя
народного» (до 175-річчя І. С. Нечуя-Левицького), «Ольга Кобилянська: відома
та невідома» (до 150-річчя від дня народження О. Кобилянської), «Хай вічно
горить вогонь пам’яті...» (до 80-ої річниці вшанування пам’яті жертв
Голодомору) та ін.
Слід відзначити методичну допомогу Національної наукової
сільськогосподарської бібліотеки, яка надіслала «Бюлетень ННСГБ», вип. 1 з
оцінкою діяльності бібліотек І-ІІ рівнів акредитації на основі аналізу наших
звітів та науково-методичні матеріали. Це допомагає нам об’єктивно оцінити
свою діяльність, отримати кваліфікований аналіз роботи інших вузівських
бібліотек та виробити перспективи подальшого розвитку.
Науково-методична робота бібліотеки Красноградського технікуму
механізації сільського господарства імені Ф.Я. Тимошенка направлена на
поліпшення організації праці , впровадження нових інформаційних технологій,
надання практичної та методичної допомоги.
Щорічно бібліотека складає звіти та плани роботи про діяльність
бібліотеки, надає інформацію та виступає з нею на педагогічних нарадах.
У звітному році бібліотека згідно нових вимог розробила «Правила
користування бібліотекою».
ІХ. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ БІБЛІОТЕК
«Аналіз кадрового складу працівників 263-х сільськогосподарських
бібліотек України свідчить про його незадовільний стан, що негативно впливає
на якість інформаційно-бібліотечного обслуговування фахівців аграрної галузі.
Сьогодні, коли активувалися творчі ресурси аграрних наукових установ,
відбулися позитивні зміни в освіті, постала потреба в бібліотечних спеціалістах
нового типу, професійні якості яких відповідали б сучасним вимогам» (Із сайту
ННСГБ)10. Можливо дана оцінка вже дещо застаріла, але стан кадрового стану
незадовільний перш за все з т.з. кількісного складу працівників мережі.
Створювати інноваційну модель бібліотеки ВНЗ повинен новий тип
бібліотечно-інформаційного фахівця – освіченої, творчої, креативної
особистості, сконцентрованої на потребах користувачів, здатної до творчості, і,
в той же час, яка має бути носієм гуманістичного світогляду. Саме такий
фахівець реалізує концепцію глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії.
Формування високопрофесійного кадрового складу можливе як шляхом
творчого підходу до найму нового персоналу, так і шляхом підвищення
кваліфікації та перепідготовки вже працюючих співробітників.
Дані про кадровий склад бібліотек мережі приведено у табл. 5
Додатку. Станом на 1.01. 2014 р. у мережі працює 318 бібліотекарів. За

10

http://dnsgb.com.ua/naukovo-metodichna_dijalnist.html
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останні 4 роки кількість працюючих зменшилась на 39 осіб. Цю негативну
тенденцію ілюструє діаграма на мал. 9-1.
Динаміка кількості працівників у мережі
370

кількість працівників

360

358

357

350
341
340
330
318

320
310
300
290
рік 2010

рік 2011

рік 2012
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роки

Рис. 9-1.

Склад працівників за освітою і стажем показано на діаграмах (мал. 9-2, 93).
Розподіл працівників мережі за освітою

середня заг.; 29; 9%
Вищ а фахова; 92,5; 30%

Середня спец.; 100,5;
33%

Вищ а нефахова; 87,5;
28%

Рис. 9-2
Фахівців з вищою освітою у мережі 58 % (30 % з вищою фаховою і 28
% з вищою нефаховою). З середньою освітою загалом 42 % (діаграмам на
мал. 9-2). Досвідчених працівників зі стажем більше 10 років у мережі
більшість – 72 %–(діаграма на мал. 9-4).
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Склад працюючих за стажем

до 5 років;
48; 15%
5-10 років ;
42; 13%
понад 10
років; 228;
72%

до 5 років
5-10 років
понад 10 років

Рис. 9-3
Кількість працівників у бібліотеках розподілена нерівномірно – від 1 до 7.
Найбільша кількість бібліотекарів –7 – працюють уНемішаєвському,
Політехнічому коледжах, Глухівському інституті. У Технологічнопромисловому коледжі – 6, Бучацькому коледжі – 5.
Ряд бібліотек мають лише по одному працівнику: Ерастівський,
Констянтинівський технікуми, Верхівнянська філія , Івано-Франківський,
Вознесенський, Городищенський коледжі, Вовчанський, Козелецький,
Скадовський, Борзнянський технікуми (табл. 5 Додатку 1).
Але і один працівник, при відповідній підготовці і бажанні, як зав.
бібліотеки Козелецького ветеринарного технікуму Щербина Любов
Миколаївна, може зробити багато. Звіт бібліотеки один з кращих. Ось що
пише вона у розділі звіту «Кадри»: «Професійні вимоги до бібліотекаря в
умовах
сучасного
інформаційного
суспільства
коли
бібліотеки
трансформуються в бібліотечно-інформаційні центри, де впроваджуються
новітні інформаційні технології постійно зростають. На відміну від інших
спеціальностей, бібліотечна професія потребує не тільки професійних
бібліотечних знань, а й знань з широкого кола наук.
Специфіка бібліотечної роботи полягає в тому, що для ефективної
діяльності бібліотекар повинен володіти не лише знаннями основ бібліотечної
справи, а й педагогіки, психології, мати високий рівень культури, знати
прийоми риторики для того щоб ефективно організовувати інформаційнобібліотечне обслуговування користувачів.
Для успішного виконання професійних обов’язків бібліотекарю
необхідно володіти двома типами компетентності: професійною та особистою.
Головний шлях підвищення професійного рівня бібліотекаря – це
самоосвіта, самовиховання і саморозвиток. Для сучасного бібліотекаря сьогодні
висувають такі вимоги: здійснювати аналітико-синтетичну обробку інформації,
освоювати методики та комп’ютерні технології бібліографування, реферування,
підготовки оглядово-аналітичних матеріалів і ін.
У бібліотеці нашого навчального закладу працює 1 працівник. Освіта –
вища. У 2012 році закінчила Київський університет культури і мистецтв.
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Спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність». Дуже
допомагають в роботі дисципліни, які вивчались в університеті. Це аналітикосинтетична переробка документної інформації, спеціальне документознавство,
інформаційний менеджмент, інформаційно-аналітична діяльність, документноінформаційні комунікації, психологія, філософія, культурологія, правознавство,
інноваційні технології в документно-інформаційній сфері, соціологія і ін. що
дає змогу надавати кваліфікованого рівня інформаційного супроводу навчання.
Дотримуюсь думки, що професіонал повинен навчатися безперервно, адже, як
доводять вчені розпад знань триває протягом десяти років. Багато уваги
приділяю самоосвіті. Це ознайомлення з різними джерелами (література та
журнали, Інтернет. Але як зазначено в бюлетені Національної наукової
сільськогосподарської бібліотеки (Випуск 1) : «Кожен вид діяльності немає
сенсу, якщо в результаті не створюється певний продукт, або певні
досягнення». Тому працюю над створенням портфоліо. Адже дійсно робота
бібліотекаря – творча, кропітка, яка вимагає значних зусиль. Але оточуючим її
не видно. Пересічний громадянин не розуміє, чим можна в бібліотеці цілий
день займатися. Метод портфоліо дозволяє нам відкрити цей «страшний
секрет» і на професійному рівні розповісти про власні досягнення,
напрацювання. Наше бачення своєї професії і місце бібліотеки в сучасному
світі».
У бібліотеці Немішаєвського коледжу вважають, що «…Функції
бібліотекаря сьогодення не зводяться до дії «видав–прийняв книгу», працівник
бібліотеки є для читача помічником у пошуку потрібної інформації, що
зосереджена на різних видах носіїв, консультантом, порадником, провідником у
морі книг».
«Під керівництвом зав. бібліотекою розпочалася та впроваджується у
практику робота бібліотеки з автоматизації бібліотечно-інформаційних
процесів. Виховала цілу плеяду бібліотечних кадрів, більшість з яких працює в
бібліотеці коледжу. Працює в бібліотеці 31 рік. За багаторічну і сумлінну
працю неодноразово була відзначена нагородами і подяками. Тільки в 2011 р.
присвоєно почесне звання «Заслужений педагогічний працівник Національного
університету біоресурсів і природокористування України», у 2012 р. Почесною
грамотою Міністерства аграрної політики України та нагрудним знаком «За
вагомий внесок у розвиток освіти» ДУ НМЦ «Агроосвіта».
Чимало зусиль щодо розвитку бібліотеки докладають й інші спеціалісти
бібліотеки, трудова діяльність яких не одним десятиріччям пов’язана з
бібліотекою: Бондаренко М.Б.- освіта вища, провідний бібліотекар, працює в
бібліотеці - 26 років, нагороджена Грамотою академією педагогічних наук;
бібліотекар Моос Н.П.-освіта вища, бібліотекар, працює в бібліотеці 11 років,
нагороджена Грамотою НУБіП України; Вільченко Н.М.– освіта вища, зав.чит
, працює в бібліотеці – 19 років, нагороджена грамотою коледжу; Матвійчук
Л.Г.- освіта вища, бібліотекар, працює в бібліотеці – 18 років, грамотою
коледжу; Топчієва В.В. –середня спеціальна освіта, бібліотекар, працює в
бібліотеці -18 років, грамотою коледжу; Костюченко В.Г. – освіта вища,
канд.с.г. наук, бібліотекар, стаж роботи в бібліотеці 2 роки , грамотою коледжу.
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Основний акцент бібліотекарі роблять на розвиток професійної майстерності,
на підняття престижу своєї бібліотеки, на вивчення та впровадження
іноваційних методів за основними напрямами бібліотечної роботи
Великий філософ Д.Дідро сказав, що найщасливіша людина – та, яка дає
щастя великій кількості людей. А наша професія надає таку можливість.
Чудово, коли ти можеш подарувати читачеві радість спілкування з книгою.
Багато вже зроблено, але ще більше попереду. І ми переконані, що
нам усе вдасться, якщо разом з нами будуть наші читачі.
Стратегічними завданнями бібліотеки сьогодні є вдосконалення
інформаційного забезпечення навчального процесу, повне внесення фонду
бібліотеки до БД електронного каталогу».
Бібліотека Прибрежненського коледжу:
«Відданість
своїй
професії,
старанність,
працездатність,
дисциплінованість, висока якість роботи, поглиблення фахових знань, творчий
підхід до роботи – все це складові, що сприяють досягненню успіху будь
якого колективу. Колектив бібліотеки коледжу прагне бути причетним до
успіху як кожного користувача, так і коледжу в цілому. Про це красномовно
свідчить наше кредо: «Ми працюємо для Вас, разом з Вами на Ваш успіх».
Треба відзначити, що наш невеличкий колектив постійно підвищує свій
кваліфікаційний рівень, відвідуючи семінари, практикуми, що постійно
відбуваються на базі Головної бібліотеки, обмінюючись досвідом роботи з
працівниками бібліотек інших підрозділів; також шляхом самоосвіти та
вивчення досвіду роботи бібліотек ВНЗ та шкільних і масових бібліотек.
Упровадження комп’ютерних технологій, доступ до електронних носіїв та
програмного забезпечення суттєво змінює зміст традиційних видів роботи
колективу. Колектив бібліотеки розуміє, що інноваційні технології
передбачають не лише передачу частини операцій комп’ютеру, а й зміну
характеру трудових дій, що передбачають розширення професійних
можливостей фахівців. Сьогодні невід’ємною частиною діяльності працівників
бібліотеки, їхньої освіти і самоосвіти стає інформаційна компетентність.
Нині ми спостерігаємо значне зростання інформаційних потреб
користувачів. З огляду на це, в бібліотеці дедалі більше запроваджуються нові
інформаційні технології. Обов’язком працівників бібліотеки стає як навчання,
консультування користувачів, так і посередництво, оскільки величезний обсяг
інформації вимагає від колективу володіння не тільки навичками пошуку
інформації, а й вміння аналізувати й оцінювати різноманітні ресурси і потреби
користувачів.
У звітному році навантаження на одного працівника були:
 Користувачів - 664 (108,5% відносно до 2012 р.);
 Відвідувань - 8348 (107,7% відносно до 2012 р.);
 Виданих документів - 36109 (111,1% відносно до 2012 р.);
 Проведено масових заходів – 71 (106% відносно до 2012 р.)
Наведені показники свідчать про постійне зростання навантаження на
кожного працівника і напружену роботу колективу, який у 2013 році
продовжував активно опановувати та втілювати інновації в свою професійну
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діяльність, перебуваючи у творчому пошуку та приймаючи активну участь у
підготовці та проведенні всіх важливих заходів, що відбувалися у коледжі.
Працівники бібліотеки постійно
керуються у своїй роботі
законодавчими, інструкційними
й методичними документами, ретельно
знайомляться з пресою, в першу чергу – фаховими виданнями: «Бібліотечний
форум
України»,
«Бібліотечна планета»,
«Шкільний бібліотечноінформаційний центр», іншими інформаційними та методичними виданнями.
Дуже вагому допомогу у роботі
ми одержуємо з аналітичних та
методичних матеріалів, які надаються у «Бюлетенях ННСГБ НААН».
Одним із важливих факторів професійного зростання бібліотекаря як фахівця є
його професійне читання. З метою покращення якості професійної діяльності в
коло професійного читання бібліотечні працівники включають публікації з
права, педагогіки, психології, економіки, комп’ютерних технологій тощо.
Користуємось ресурсами бібліотек різних рівнів, видавництв, професійних
блогів і форумів.
Керівництво коледжу постійно працює над створенням сприятливих умов
для активного використання нових ІКТ в коледжі та, в тому числі, і бібліотеці,
розуміючи, що це – шлях до покращення інформаційного обслуговування
користувачів, а відтак – до якісної освіти. Колектив бібліотеки намагається
працювати так, щоб залишатися цікавими і затребуваними; щоб кожен, хто
відвідав нашу бібліотеку, захотів знову сюди повернутися».
Питанню підготовки кадрів у бібліотеці Глухівського колледжу
«…приділяюь
велику
увагу.
Кадрове
забезпечення
бібліотеки
висококваліфікованими спеціалістами є одним із важливих питань.
Професійні вимоги до спеціалістів бібліотечної справи зростають і
потребують не тільки бібліотечних знань, а й широкого кола знань, що є
запорукою якісного та оперативного обслуговування користувачів.
Кадровий склад бібліотеки інституту становить 7 співробітників. Із них 5
спеціалістів та 2 лаборанти.
Працівники бібліотеки – дуже відповідальні, ретельно ставляться до своєї
справи, продовжують опановувати сучасну комп’ютерну техніку та відповідні
інформаційні технології.
Колектив бібліотеки, розуміючи всю повноту змін, оновлення форм і
методів роботи, охоче вчився, підвищував професійний рівень, дбав за свою
майстерність та успішність.
В бібліотеці відбувалися заняття щодо різних аспектів бібліотечної
роботи.Кожен працівник приділяв велику увагу самостійній роботі з різними
джерелами інформації, вивчав роботу інших бібліотек, що позитивно впливало
на фаховий рівень і мало відповідність вимогам сьогодення.
Бібліотека інституту постійно приймала
участь у семінарах,
конференціях, нарадах різного рівня, зокрема в
семінарах-практикумах
Територіального методичного об'єднання завідувачів сільськогосподарських
бібліотек м. Суми»
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ХІ. ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ
Інтенсивний розвиток інформаційних комунікацій (ІК) вимагає
постійного вдосконалення та розвитку бібліотечних технологій. Сьогодні у
кращих бібліотеках мережі впроваджуються сучасні автоматизовані
інформаційні бібліотечні системи типу IРБІС та інш. Оперативне та якісне
інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів здійснюється із
використанням інформаційних технологій (ІТ). Парк комп’ютерної техніки
бібліотек мережі складає 394 ПК, що дає змогу в деякійй мірі використовувати
електронні ресурси як бібліотек, так усього світу. В деяких бібліотеках
впроваджено Wi-Fi доступ до Інтернет-мережі. На жаль ресурси в мережі
розподілені вкрай нерівномірно і середні по мережі показники є низькими. До
кращих бібліотек, які мають значні досягнення у впровадженні сучасних
інформаційних технологій слід віднести: бібліотеки Глухівського інституту,
Коледжу Сумського НАУ, Путивльського, Роменського, Маловисторопського,
Вишнянського коледжів, Політехнічного коледжу ЛугНАУ, Прибрежненського,
Немішаєвського, Рівненського та деяких інших коледжів.
У Тульчинському технікумі ветеринарної медицини БНАУ
відзначають, що новітні технології не можуть замінити спілкування із книгою,
тому традиційні форми бібліотечної роботи продовжують відігравати дуже
важливу роль у вихованні молодого покоління. Одним із пріоритетів державної
політики в розвитку освіти є рівний доступ до якісної освіти, який
забезпечується дошкільною, загально середньою, позашкільною, професійною,
вищою освітою. Для забезпечення якості освітнього процесу, виходячи з
практики роботи бібліотеки у 2013 році, можливо визначити наступні
пріоритети діяльності на 2014 рік та на стратегічну перспективу:
• надання безкоштовного доступу до документів;
• витрачання більших коштів на поповнення та збереження фондів і підтримання зібрання на належному рівні для нинішніх і майбутніх користува-чів;
• пріоритетне збирання цифрових матеріалів та розвиток послуг цифрової
бібліотеки, щоб гарантувати нашим користувачам можливість роботи з новими
формами публікацій і користування новими видами доступу;
• розгортання нових партнерських стосунків з бібліотеками вищих навчальних закладів України;
• підтримка навчання у найширшому розумінні цього слова і надання
доступу до знань та інформації. Платних послуг бібліотека не надає.
Вишнянський коледж: «Удосконалення роботи бібліотек тісно пов’язано
з методичним забезпеченням.Працівники бібліотеки Вишнянського коледжу
неодноразово до звіту додавали свої пропозиції, щодо методичного
забезпечення та методичної допомоги. Хотілося щоб Ваша бібліотека дійсно
стала провідним координаційним і науково-методичним центром. Будь-ласка,
підготуйте методичні рекомендації:

Підготувати і випустити «Досьє бібліотекаря»;

Інструкції щодо списання документів;

Новітні досягнення бібліотечної теорії, методики і практики;
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Досвід роботи бібліотек;

Рекомендації щодо формування довідково-пошукового апарату;

Опис бібліотечних нововведень;

Особливості бібліотечного опису;

Методичні вказівки щодо проблем обліку бібліотечних фондів.
При проходженні акредитації навчального закладу, працівники бібліотеки
готують інформацію щодо забезпечення студентів підручниками, навчальними
посібниками. Будь-ласка надайте консультацію по цьому питанню. Хвилює нас
і питання, щодо навантаження на одного бібліотекаря.
Кожного року до звіту ми висилаємо сценарії масових заходів,
методичні матеріали. Пропонуємо: кращі розробки, сценарії, поради,
пропозиції, зібрати і випустити збірник матеріалів на допомогу працівникам
бібліотек. Це буде суттєвою допомогою бібліотекам в методичному
забезпеченні».
Зауважимо, що ННСГБ в своїх бюлетенях (див. Бюлетні ННСГБ: 2004
р., спец. випуск; 2006 р.; 2007 р.;2008 р.; 2013 р. та ін.) крім аналітичних оглядів
розміщує і методичні та нормативні матеріали і буде це робити надалі.
Головною метою бібліотеки Роменського коледжу є задоволення
інформаційних потреб користувачів. Протягом 2013 року в бібліотеці було
піднято на якісно новий рівень інформаційне обслуговування користувачів, що
сприяє утвердженню позитивного іміджу бібліотеки, її фахівців та значно
вдосконалило інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу.
Новітні інформаційні технології вдало поєднуються з традиційними
формами бібліотечної роботи. Це надає унікальний досвід колективу
бібліотечних працівників, адже є можливість ознайомитись з досвідом інших
бібліотек, порівняти і оцінити свою роботу.
Для забезпечення якості освітнього процесу, виходячи з практики роботи
бібліотеки у 2013 році, можливо визначити наступні пріоритети діяльності на
2014 рік та на стратегічну перспективу:

пріоритетне збирання цифрових матеріалів та розвиток послуг
цифрової бібліотеки, щоб гарантувати нашим користувачам можливість роботи
з новими формами публікацій і користування новими видами доступу;

моніторингова діяльність бібліотеки;

маркетингові дослідження бібліотекарів;

впровадження інновацій в індивідуальну роботу з читачами;

розробка і надання платних послуг бібліотекою.
Загальний висновок аналізу діяльності
технічної бібліотеки
Остерського коледжу полягає в тому, що всю роботу її структурних
підрозділів можна визначити як стабільну з ознаками позитивних перспектив.
Бібліотечні інновації повинні :
-спрямовуватися на задоволення читацьких потреб;
- приносити користь бібліотеці;
- бути прийнятними для широкого використання та запровадження.
Одним із пріоритетів державної політики в розвитку освіти є рівний дос156
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туп до якісної освіти, який забезпечується дошкільною, загально-середньою,
позашкільною, професійною та вищою освітою. Для забезпечення якості
освітнього процесу, виходячи з практики роботи бібліотеки у 2013 р., можливо
визначити наступні пріоритети діяльності на 2014 р. та на стратегічну
перспективу:
• надання безкоштовного доступу до документів;
• витрачання більших коштів на поповнення та збереження фондів і підтримання зібрання на належному рівні для нинішніх і майбутніх
користувачів
• підтримка навчання у найширшому розумінні цього слова і надання
доступу до знань та інформації.
Платних послуг бібліотека не надає.
Новітні інформаційні технології вдало поєднуються з традиційними
формами бібліотечної роботи. Це надає унікальний досвід колективу
бібліотечних працівників, адже є можливість ознайомитись з досвідом
провідних інформаційних закладів, як нашої держави так і інших держав,
порівняти і оцінити свою роботу.
Інформаційні технології стають провідним засобом оперативного пошуку,
інформування та пізнання. Найважливішою ціллю функціонування бібліотеки є
освоєння та застосування новітніх технологій для роботи, навчання та
самоосвіти. Масштабність нових завдань , які час встановлює перед системою
вищої освіти в Україні та відповідальність співробітників бібліотеки за
впровадження інформаційних технологій в практику навчального процесу
коледжу для піднесення якості освітнього процесу були і є пріоритетами та
стратегічними цілями діяльності бібліотеки.
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Кадри
працівників.
Бібл-ки, осіб
2
3
6
3
3
2
3
3
3
4
2,5
3
2
2
2
3
2
1
2
1
2
2
1
2
4

Заклад

Брацлавський агроек коледж
Верхівський коледж ВНАУ.
Технологічно-промисловий коледж ВНАУ
Іллінецький державний аграрний колледж
Ладижинський коледж ВНАУ
Немирівський коледж будівництва і архітектури ВНАУ
Тульчинський технікум вет медицини
Могилів-Подільський технол.-екон.коледж
Чернятинський аграрний технікум
Вол.-Волинський агротехніч коледж
Горохівський коледж ЛНАУ
Рожищенський колледж ЛНУВМ
Верхньодніпровський коледж
Колледж електрифікації ДДАУ
Технологічний коледж ДДАУ
Нікопольський коледж
Новомосковський колледж ДДАУ
Ерастівський технікум ДДАУ
Донецький технікум ЛугНау
Костянтинівский технікум ЛугНау
«Слов’янський технікум ЛНАУ
ВП«Горлівський технікум харчової пром-сті ЛНАУ»
Верхівнянська філія Житомирського коледжу
Технікум землевпорядкування ЖНАЕУ
Житомирський буд. коледж

№п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Наванта-ження,
док./бібл.
32478
21370
6668
31042
24054
18942
13400
26154
17073
11289
20502
12669
26896
21547
40216
10701
13675
50636
34196
18195
15966
18871
15632
12002
20012

Зареєстровано,
осіб
1085
998
1271
1328
1201
925
539
1015
1190
1191
1353
720
624
502
1269
804
700
1000
794
646
853
409
402
350
1026

Обслужено, осіб
2170
3110
1271
2532
2402
1536
1266
1015
1190
2491
2704
1387
1248
749
2538
1548
1328
1697
1322
16563
1458
590
894
1015
2330

41980
45638
48003
20058
22970
19345
9847
21141
47519
29392
21412
26803
30420
23968
54994
16236
28950
46821
12409
18195
30855
19962
11806
25105
45020

Відвід-нь, осіб.

ДОДАТОК 1
Табл. 1. Обслуговування читачів в мережі бібліотек ВНЗ 1-2 рівня акредитації (2013 р.)

64956
64110
40008
93127
72162
37884
40201
78463
51221
45156
51256
38009
53792
43095
80433
32105
27350
50636
68393
20230
31932
37743
15632
22004
80050

Видано док., од.
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Читаність,
%
60
20,6
1.58
36,8
60,8
40,9
74
77,3
38
19
27.4
86,2
85,8
63,3
39,9
39
50,6
51,3
36,7
21,9
63,9
38,88
61
78

Обертаність,рази
2
1.6
0.52
1.6
1.6
1.1
0.7
2.53
1
1
1.2
0,7
0,67
1,6
0,36
0,46
1,2
1,1
0,6
0,5
0,9
0,51
0,2
1.18

33,4
36,2
48,8
29,4
71,7
43.9

38.7
45.72
37,8
15.10
19.1
20.9
18.2
20.82
39.93
24.7
15,8
52.79
48,75
47,7
43,3
20,2
41,35

Відвідуваність, рази
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Малинський лісотехнічний коледж
Новочорторийський аграрний технікум
Житомирський агротехний коледж
Мукачівський аграний коледж
Василівський коледж ТДАТУ
Оріхівський с.-г. технікум
ВСП«Ногайський колледж ТДАТУ
«Запорізький коледжТДАТУ
Бердянськ. коледж ТДАТУ
Мелітопольський колледж ТДАТУ»
Тлумацький коледж
Снятинський технікум
Рогатинський держ. агр. коледж
Івано-Франківський колледж
Олександрійський технікум БНАУ
Бобринецький с.-г технікум
Компаніївский технікум вет медицини
Кіровоградський технікум мех. с.г.
Немішаєвський агротехнічний коледж
Таращанський агротехнічний коледж
Ржищівський будівельний технікум
Маслівський держ технікум
Технолого-економічн. коледж БНАУ
Боярський колледж екології прир. ресурсів
Ірпінський економічний коледж
Кримський технікум гідромеліорації і механізації с/г.
Прибрежненський агр. коледж
Кримський агропромисловий коледж
Бахчисарайський буд технікум
Політехнічний колледж ЛНАУ
Слов’яносербський технікум
Старобільський технікум

58. Вишнянський коледж ЛНАУ

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
3

2
2
4
5
3
2
2
2
2
2
1
2
3
1
1,5
2
2
5
7
4
3,5
2,5
5
2
4
2
3
5
2
7
2
3
17373

46000
34987
51267
24086
28908
19337
14949
2385
17110
30453
9420
9202
21854
14177
32854
30102
6615
14000
31595
53875
39719
18637
41241
5465
12750
14348
36109
14000
3510
20170
27725
44278
864

1300
1122
2361
1502
1325
1010
798
268
700
650
643
915
1586
1402
900
502
403
1475
2900
1979
1948
852
1482
998
2940
720
1035
1142
657
1517
720
1431
1541

900
980
718
2503
5937
3936
1948
1704
3807
998
2940
800
1992
2514
620
5130
1200
2737

2600
1997
4755
2474
2436
1930
1500
268
1420
1210
1535
915
2072

36054

12325
45501
9110
29901
51941
8562
45002
194270
273547
38838
42187
95195
5200
38600
8120
25045
52000
5168
58307
15442
35038

85000
21102
118400
104036
19879
23066
22750
2702
23600
19906

52121

92000
69975
205070
120430
86725
38675
29899
2385
34220
60907
9420
18405
65563
28355
49282
60204
13223
70000
221171
215500
139017
46594
206209
10931
51000
28697
108328
70000
7020
141190
55451
132835
60

70,8
62
43
48,7
65
38,3
37,5
9
24,7
94
4,2
13,7
32
23,66
55
66,43
32,8
47,5
72,7
50,8
73,3
27,3
54
11
17
3,8
104,7
61
18,7
93
77
48,5
1,4

2,1
1,4
2,5
2,3
1,5
1,02
0,54
0,1
0,7
1,8
3
1,5
1,09
1
1,4
2,3
0,43
0,7
1,8
2,7
3,2
0,78
3,6
0,2
1,2
1,4
1,8
1,3
0,2
1,5
0,9
1,45
41,7

13,5
28,7
6,5
33,2
103,5
21,2
30,5
67
138,22
19,9
49,5
64,2
5,2
13,1
11,27
24,2
45,5
7,86
38,4
21,4
24,5

65,4
18,8
50,1
69,3
15
22,8
28,5
10,1
33,7
30,6
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Екологічний коледж ЛНАУ
Золочівський коледж ЛНАУ
Стрийський коледж ЛНАУ
Вознесенський коледж МНАУ
Мигійський коледж МНАУ
Новобузькийколедж МНАУ
Білгород-Дністровський морський рибопр. технікум
Одеське морех. училище
Ананьївський держ. агроек технікум
Білгород-Дністровський держ. аграр. технікум
Ізмаїльський технікум мех. і електриф с.г.
Петрівський держ агр. технікум
Аграрно-екон. коледж ПДАА
Березоворудськийтехнікум
Аграр.коледж управл.і права
Хомутецький вет зоотехнікум
Лубенський фін.-ек коледж ПДАА
Хорольський агропром коледж ПДАА
Лохвицький технологічний технікум
Рівненський держ. аграрний коледж
Мирогощанський аграрний коледж
Млинівський держ технолого - ек. коледж
Охтирський коледж СНАУ
Глухівський агр. Інститут СНАУ
Маловисторопський коледж СНАУ
Путивльський коледж
Роменський колледж
Коледж Сумського НАУ
Борщівський агротехн
Бучацький коледж ПДАТУ
Заліщицький агр.коледж
Коледж. перероб. та харчової пром - сті ХНТУ с/г

91. Вовчанський технікум

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
1

2
3
4
1
2
3
4
4
3
3
3
2
3
3
2
2
2
3
2
4
3
2
2
7
3
3
2
3
4
5
4
2
26801

51437
21267
16659
45269
62445
16917
41132
9062
11666
13695
6406
33080
14601
15666
22450
14250
16559
69029
29190
20108
9200
46000
20002
40702
41713
29746
46297
27321
22544
16496
30101
523

1230
1121
1536
1236
1725
1241
1152
1880
754
1028
890
889
1140
1241
841
497
1023
1393
713
2152
1365
720
756
2522
1772
1287
999
1026
1502
1678
1873
1078
595

4000
1028
1780
2580
2439
1510
1329
994
1694
1393
1979
3320
2277
870
1380
5229
3350
2781
1791
2127
3678
3217
5756
1850

2447
2092
3072
2900
1945
1385
1152

19730

41150
21489
31777
20630
41110
47807
34333
15123
24000
30345
14478
25730
28285
32000
30255
23000
27800
156241
29960
87945
49786
12600
37500
125221
74620
64036
28020
87570
14799
51715
73620
50033
26801

116762
60326
18400
92000
140019
122106
125139
59492
138893
109286
112724
65986
60203

102875
63802
66637
45269
124850
50752
164531
36251
35000
41087
19219
6610
43805
47000
44901
28500
33118
207087

51,2

8,7
40
1,33
74,4
17,96
31
53,4
57
32,4
148
42
54
44
22
66,7
55,22
36
45
59,5
65,3
73
68
35,4
55,8

42
57
43
35,6
71
41

0,72

0,86
0,53
0,23
1,2
1,04
0,75
0,75
0,72
0,9
2,8
0,53
2,4
1
0,8
2,8
1,28
1,3
2,6
1,63
2,6
1,1
2
1,42
0,92

1,5
1
1
1,25
1,8
1,06

37,7

15,47
29,5
16,3
28,9
24,8
25,8
36
46,3
27,2
112,9
42
40,9
36,5
17,5
49,6
49,65
42,1
49,7
28,04
85,3
9,85
30,8
39,3
46,4

33,45
19
20,7
16,7
23,8
38,5
29,8
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92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Красноградський технікум
Липковатівський аграрний коледж
Каховський держ аграрн. технікум
Новокаховський колледж ТДАТУ
Скадовський технікум
Херсонське морехідне училище
Новоушицький технікум ПДАТУ
Шепетівський технікум ПДАТУ
Коледж Подільського ДАТУ
Золотоніський технікум вет. медицини БНАУ
Городищенський колледж УНУС
Тальянківський агротехн. Колледж УНУС
Тальнівський буд.-екон коледж УНУС
Агротехнічний колледж УНУС
Чигиринський технікум УНУС
Шевченківський колледж УНУС
Кіцманськийтехнікум ПДАТУ
Хотинський технікум ПДАТУ
Чернівецький коледж буд-ва і арх. ЛНАУ
Борзнянський держ с.-г. технікум
Бобровицький коледж економіки та менеджменту
Козелецький технікум ветер. медицини БНАУ
Остерський колледж буд-ва та дизайну
Прилуцький агротехнічний коледж
Сосницький с.-г. технікум бух обліку
Всього: 2010 р.
Всього2011 р.
Всього 2012 р.
Всього 2013
4
19296 1286 3916
2
46635 1056 2282
2,5
61943 1094 2171
3
10697 1200 2090
1
5740
443
680
4
14000 1600 1600
3
20511
905
1664
2
17454
875
875
3
50033 1758 3516
2
13220
680
1360
1
9524
755
3020
4
20863 1347 2394
3
17020 1216 2432
3
28728 1877 3754
1,5
26008
474
678
2
24018
910
1614
3
1232 1232
3
22773 1068 2136
3
21301
866
5855
1
36866
411
786
3
18913 1000 1640
1
15000
496
3060
3
23088
909
3059
5
20677 2836 2422
2
13559
532
871
357
129849 280236
358,5
132975 311823
344,5 2748815 127979 296928
324,5
123120 287424

41084
70270
35443
20087
2740
50000
30500
32620
56100
19665
6553
14926
28745
19726
28010
26860
62225
67650
18965
25482
26343
25400
50112
69639
16064
4806808
4839295
4986448
4221285
68320
63905
36866
56740
15000
69266
103387
27118
7449881
8012229
7580794
7640179

77186
93270
154858
32092
5740
56000
61533
34908
150100
26440
9524
83452
51060
86184
39012
48037

19,8
71
26,7
34
68
40
42,6
39
13
62
41
45,9
84
53
56,5
31
74
46,9
57
30
22,6
42
51

1,2
0,95
2,3
0,47
1,2
1,4
2
2,6
0,8
0,35
1,1
1,1
2,4
1,34
0,9
1,7
1,2
1,3
1,2
1,0
0,35
1,6
1,48
0,9

31,94
66,5
32,416,7
6,2
31,25
33,7
37,3
31,9
28,9
8,7
11,1
23,6
10,5
59,1
29,5
50,5
63,3
21,9
62
26,34
51
55,1
28,75
30,2
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

№
п/п

Брацлавський агроек коледж
Верхівський коледж ВНАУ.
Технологічно-промисловий колледж
Іллінецький державний аграрний коледж
Ладижинський коледж ВНАУ
Немирівський коледж будівництва і
архітектури ВНАУ
Тульчинський технікум вет медицини
Могилів-Подільський технол.Чернятинський аграрний технікум
Вол.-Волинський агротехніч коледж
Горохівський коледж ЛНАУ
Рожищенський колледж ЛНУВМ
Верхньодніпровський коледж
Колледж електрифікації ДДАУ
Технологічний коледж ДДАУ
Нікопольський коледж
Новомосковський колледж ДДАУ
Ерастівський технікум ДДАУ
Донецький технікум ЛугНау
Костянтинівский технікум ЛугНау
«Слов’янський технікум ЛНАУ

Коледжи, технікуми

2
3
3
1
2
1
2

38
62
60
46
32
55
69
36
89
41
32
69
62
65
31

3
3
3
4
2,5
3
2

Кадри,осіб.
68
69
46
116
71
50

Загальна
кількість

2
3
6
3
3
2

Виставки
26
33
40
35
18
28
42
27
62
37
25
38
41
47
27

49
19
22
36
32
30

Дні інформації
2
4
20
3
2
2
10
5
12
2
2
5
2
3
1

4
3
5

4
13

8
12
25
17
5
15
2
5
25
19
15
3

10
25

15
37
10
76
36
15

Конференції,
вечори, вих.
години
1050
761
2500
5831/18
326
1541
2235
4040/37
8464/21
950/8
1400
7242
153
6900
5200

1510
1983
18
1506
1451
2124

5
14

1
24

9
48
15
10

9
2

0

0
15
11
10

14
2
4
1
10
5
5

13
0
2
12

10
12

0
26
11
50
12
0

Бібліографічні
посібники, прим.
Наук.-допоміжні

Інформаційномасові заходи, од.
Інформ.-бібліографічні
послуги та індивід
абоненти, од.

Таблиця 2. Інформаційно-бібліографічнадіяльність (2013 р.)

Рекомендаційні

162
2
4
5
9
15

9
22
2
8
12
27

6
10

9
0

0
3

Індивід. та груп.
консультації
8
64
13/15
394
470
449
300
30
2
4
50
19

31
159

0
101
10
128
25
0

3
-

2

1
12
2
3
0
2

1
9

4
3
0
6
8
0

Інформації про
бібл.-ку. у
ЗМІ/наук публік/.

Кількість. занять
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механізації с/г.

51. Кримський технікум гідромеліорації і

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

23.

сті ЛНАУ»
Верхівнянська філія Житомирського
коледжу
Технікум землевпорядкування ЖНАЕУ
Житомирський буд. коледж
Малинський лісотехнічний коледж
Новочорторийський аграрний технікум
Житомирський агротехний коледж
Мукачівський аграний коледж
Василівський коледж ТДАТУ
Оріхівський с.-г. технікум
ВСП«Ногайський колледж ТДАТУ
«Запорізький коледжТДАТУ
Бердянськ. коледж ТДАТУ
Мелітопольський колледж ТДАТУ»
Тлумацький коледж
Снятинський технікум
Рогатинський держ. агр. коледж
Івано-Франківський коледж
Олександрійський технікум БНАУ
Бобринецький с.-г технікум
Компаніївский технікум вет медицини
Кіровоградський технікум мех. с.г.
Немішаєвський агротехнічний коледж
Таращанський агротехнічний коледж
Ржищівський будівельний технікум
Маслівський держ технікум
Технолого-економічн. коледж БНАУ
Боярський колледж екології прир.
Ірпінський економічний коледж

22. ВП«Горлівський технікум харчової пром-

45

45
49
113
27
64
86
60
34
59
31
49
23
40
22
120
40
60
22
66
49
170
224
43
34
150
15
64

2
4
2
2
4
5
3
2
2
2
2
2
1
2
3
1
1,5
2
2
5
7
4
3,5
2,5
5
2
4
2

10

49

1

2

2

38

4

36
48
12
3
2
17
23
16
11
4
64

52
30
18
14
38
32
79
178
28
54
53

36

4
2
41
3
7
17
4
4
5
2
4
3
6

2

12

24
41
46
9
45
43
34
21
28
20
40
15
15

2

24

5

20

68
30
4
5
39

30
5
26

17
6
26
15
12
26
22
3
26
9
5
5
9
30
32

6

13

350/10

1350
1158
2500
1198
5185/6
946
759
1400/10
900
143/102
1810/40
1725/21
6815/1535
899/19
4543/28
405/45
530/210
360/32
4219/31
6203/5
793/12
810/65
1108
411
131
2300
120/20

620

425

4

1
5
14
4
93
12
35

22

89

14
3
10

0

31

19

4

15

12
0
30
20
32
10
8

2

20

24
19
148

6

3
10

16
15

17

5

0

4
2
16
8
4
5
3
10
14
14
10
35
45
12
3
7
10
5
35
8

9
9

2

0

10

110

128
6
32
15
1160
25
170
307
65

152
10
14
6
355
203
182
40
20
10
12
48
3
15
104

214

0

3

2

5
0
8
1
1
5
4

11

0

0
2
20
2
4
1
Веб1
2

1
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Кримський агропромисловий коледж
Бахчисарай. буд технікум
Політехнічний колледж ЛНАУ
Слов’яносербський технікум
Старобільський технікум
Вишнянський коледж ЛНАУ
Екологічний коледж ЛНАУ
Золочівський коледж ЛНАУ
Стрийський коледж ЛНАУ
Вознесенський коледж МНАУ
Мигійський коледж МНАУ
Новобузькийколедж МНАУ
Білгород-Дністровський морський
рибопр. Технікум
Одеське морех. училище
Ананьївський держ. агроек технікум
Білгород-Дністровський держ. аграр.
Ізмаїльський технікум мех. і електриф
Петрівський держ агр. технікум
Аграрно-екон. коледж ПДАА
Березоворудськийтехнікум
Аграр.коледж управл.і права
Хомутецький вет зоотехнікум
Лубенський фін.- ек коледж ПДАА
Хорольський агропром коледж ПДАА
Лохвицький технологічний технікум
Рівненський держ. аграрний коледж
Мирогощанський аграрний коледж
Млинівський держ технолого - ек.
Охтирський коледж СНАУ
Глухівський агр.. Інститут СНАУ

164

83. Маловисторопський коледж СНАУ

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

52. Прибрежненський агр. коледж

112

47
33
65
34
85
42
144
52
56
80
38
48
103
32
42
75
83

4
3
3
3
2
3
3
2
2
2
3
2
4
3
2
2
7
3

65
40
129
67
35
117
80
61
46
55
65
57
73

214

5
2
7
2
3
3
2
3
4
1
2
3
4

3

67

26
10
26
27
60
32
128
28
29
55
27
35
69
15
35
25
38

50
35
96
38
30
64
56
37
23
37
50
28
25

89

10

9
3
2
2
13
4
8
5
4
3
5
2
10
2
5
3
4

6
3
8
3
2
5
15
10
5
8
6
2
1

41

35

12
20
37
4
14
6
8
19
23
22
6
11
24
16
3
47
24

9
2
25
26
6
48
15
14
18
10
9
27
42

84

2557/20

9865
2500
1327/6
613/378
11500
2201/18
1000/100
278/10
4105/4
3643/15
6734
3885
8995
6120/320
4200
4800/18
12220/34

2100/100
2258
2056/10
2600/220
5070
4206/25
387
689
13450/130
4008
19500/55
2900
1510/3

3067/77

3

5

5

1
2
4

8
3

5
2
2

1
10
9
3

2

8

5
2

34

10

5
5
25
15
30
8
6

7
3
22
4
6
3
38
8
2

20
2
14
5
12
23
44
21
4
4
12
2
22

6

2

48

5
25
30
25

6
10
4
10
2
4

8

12

5
3

4
3

10
5
24
6
12
2
74

28

172

310
10
36
27
10
15
350
10
36
147
50
10
540
137
100
502
2200

100
87/4
1492
60
32
311
43
31
140
21
85
70

530

12

1
1
2
3
1
1
4

1
2

3
1
4
0

6
5
4
3
9
5
2
2

2
3
-

7
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3

85.
86.
87.
88.
89.
90.

Роменський коледж
2
Коледж Сумського НАУ
3
Борщівськийагротехн
4
Бучацький коледж ПДАТУ
5
Заліщицький агр.коледж
4
Коледж. перероб. та харчової пром- сті
2
ХНТУ с/г
1
91. Вовчанський технікум
4
92. Красноградський технікум
2
93. Липковатівський аграрний коледж
2,5
94. Каховський держ аграрн. технікум
3
95. Новокаховський колледж ТДАТУ
Скадовський
технікум
1
96.
4
97. Херсонське морехідне училище
Новоушицький
технікум
ПДАТУ
3
98.
99. Шепетівський технікум ПДАТУ
2
3
100. Коледж Подільського ДАТУ
2
101. Золотоніський технікум вет. медицини
БНАУ
1
102. Городищенський колледж УНУС
Тальянківський
агротехн.
Колледж
103.
3
104. Тальнівський буд.-екон коледж УНУС
Агротехнічний
колледж
УНУС
3
105.
1,5
106. Чигиринський технікум УНУС
2
107. Шевченківський колледж УНУС
3
108. Кіцманський технікум ПДАТУ
3
109. Хотинський технікум ПДАТУ
110. Чернівецький коледж буд-ва і арх. ЛНАУ 3
1
111. Борзнянський держ с.-г. технікум
3
112. Бобровицький коледж економіки та
менеджменту

84. Путивльськийколедж
26
68
192
43
30
28
26
36
42
36+
69
12
60
34
1
23
12
10
73
39
200
8
30
27
40
58
51
26

43
77
47
43
87
30
67
68
2
83

27
101
61
226
24
40
45
52
71
62
35

51

50
138
199
77
85
34

70

13
15
3
10
1
2
9
1
8
4
3

3
6
19
1
27
4

2
14
2
4

4
5
3
18
23
4

6

4
13
19
16
15
8
9
11
5
7
6

15
27
4
3
18
15
10
15
4
33
62

21
17
4
13
32
3

13

230/24
1125
2320/62
16500
530/445
4000
1367/12
4400/12
820/250
5214/44
6090/8

465/235
10835/48
10124/7
147
2593/3
155/34
431/15
4500/18
7050
520
8300/680

4063/6
4141/13
635/12
525/6
8420/1123
563/65

11934/11

25

10
6

10
2

1

2
8
5
2
16

2
2
8
10
36

3
147
11

25

60
2

7
25

66
36

10

1390
6

21
24
13
8

82
25

7
7
4
11
20
15

1`2

0
38

0
18
35
8
3
2
2

12
14

8

13
8

6

15
15
88
150
2
4
147
26
75
366
45

699

17
680
2
99
10
49
30
425

195
3850
247
31
363
33

3407

1
1

3
18
2
5
3

5

4
2
3
1

9
5
2
0
2
3

2
6
0
5
1

5
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166

166

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

№
п\п

Брацлавський агроек коледж
Верхівський коледж ВНАУ.
Технологічно-промисловий коледж
Іллінецький державний аграрний
Ладижинський коледж ВНАУ
Немирівський коледж будівництва і
Тульчинський технікум вет
Могилів-Подільський технол.Чернятинський аграрний технікум
Вол.-Волинський агротехніч
Горохівський коледж ЛНАУ
Рожищенський колледж ЛНУВМ
Верхньодніпровський коледж
Колледж електрифікації ДДАУ
Технологічний коледж ДДАУ
Нікопольський коледж

Коледж, технікум

Всього 2013

Всього2012 р.

Всього2011 р.

Всього: 2010 р.

БНАУ
114. Остерський колледж буд-ва та дизайну
115. Прилуцький агротехнічний коледж
116. Сосницький с.-г. технікум бух обліку

113. Козелецький технікум ветер. медицини

33180
39485
78681
58959
45136
50103
59669
31017
35231
47150
55191
31709
42737
64197
49623
88180

Загальни
й фонд,
од.

318

358,
5
358,5

3
5
2
357

1

935

2028

1931

2079

10
32
20

9

396014/771
81

345/650
7300
4127/86
463059/824
0
553088/531
2
463297/7006

8600/40

100
0

0

100

-

Цінні,
рідкісні
вид., од.

55856

25706
20597
31951
39413
37248
31466
17141
42887

78681
53426
44419

Всього, прим.

772

919

865

352

33

1

39
40
44.0
68,4
98,1
48
109,7

110
30.5

37

59

Підручники
книгозабезпеченість, %

Таблиця 3. Формування фонду (2013 р.)

7582 4732

799

7102 4372

29
8
11
735

2

424

49
100
66

26

6263 3760

140
97
6484

37

43
199
310
337
150
220
402

444
138
39
756
457
888
277
452

надійшло

1428

1822

1499

12
32
2
1647

10

24647

22928

16118

78
145
87
26421

30

326

330

277

309

15

10

Всього документів, од.
вибуло
Приріст
фонду за
і
0
444
58
80
0
39
548
-340
145
94
874
22
389
-22
+476
0
0
43
104
+11
25
285
1143
-776
0
+150
1783
-1563
279
80

2813

2679

2498

6
120
24
2616

20

167

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Новомосковський колледж ДДАУ
Ерастівський технікум ДДАУ
Донецький технікум ЛугНау
Костянтинівский технікум ЛугНау
«Слов’янський технікум ЛНАУ
ВП«Горлівський технікум харчової
Верхівнянська філія
Технікум землевпорядкування
Житомирський буд. коледж
Малинський лісотехнічний коледж
Новочорторийський аграрний
Житомирський агротехний коледж
Мукачівський аграний коледж
Василівський коледж ТДАТУ
Оріхівський с.-г. технікум
ВСП«Ногайський колледж ТДАТУ
«Запорізький коледжТДАТУ
Бердянськ. коледж ТДАТУ
Мелітопольський коледж
Тлумацький коледж
Снятинський технікум
Рогатинський держ. агр. коледж
Івано-Франківський коледж
Олександрійський технікум БНАУ
Бобринецький с.-г технікум
Компаніївский технікум вет
Кіровоградський технікум мех. с.г.
Немішаєвський агротехнічний
Таращанський агротехнічний
Ржищівський будівельний технікум
Маслівський держ технікум
Технолого-економічн. коледж
Боярський колледж екології прир.
58906
43160
60726
28567
66236
45648
30442
49621
67568
44565
47255
80781
53315
59846
39290
54784
19792
53116
33759
29256
29975
59955
28434
35596
30454
30243
96704
124818
79135
43663
59926
56063
44426
33
10

198
253

51

224

6

27
120
179

0

27

1570
50

22681
8383
57204
55853
52747
27812
22777
44930
23209

13650

8889

42020

9027
23428
37581
39533
61250
23287
42005
38094

46195
30309
32096
21988
33090
45,5
55,5
45,1
73,3
75,72
85
66
34,3
42
34
35,5
45
37,7
68,6
74
76
52
40
20,1
84
25,6
38
23,1
33
65,6
41
40
22,4
31,7
147,8
23

77.8

686
244
85
199
124
34
31
347
841
390
82
875
110
495
273
79
135
268
306
39
30
92
255
244
1292
302
1039
1830
306
89
117
300
352
51
2249
0
27
2865
2199
127
0
0
0

37
774
1860
0
8054
54

53
432

37
20
704

645
47
215
43
446

196
197
-130
138
-322
34
-6
327
136
390
18
443
110
458
-501
-1781
135
-786
252
0
30
-812
204
-2005
1292
295
-826
-369
179
89
117
300
352

167

168

168

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Ірпінський економічний коледж
Кримський технікум
Прибрежненський агр. коледж
Кримський агропромисловий
Бахчисарай. буд технікум
Політехнічний колледж ЛНАУ
Слов’яносербський технікум
Старобільський технікум
Вишнянський коледж ЛНАУ
Екологічний коледж ЛНАУ
Золочівський коледж ЛНАУ
Стрийський коледж ЛНАУ
Вознесенський коледж МНАУ
Мигійський коледж МНАУ
Новобузькийколедж МНАУ
Білгород-Дністровський морський
Одеське морех. училище
Ананьївський держ. агроек
Білгород-Дністровський держ.
Ізмаїльський технікум мех. і
Петрівський держ агр. технікум
Аграрно-екон. коледж ПДАА
Березоворудськийтехнікум
Аграр.коледж управл.і права
Хомутецький вет зоотехнікум
Лубенський фін.-ек коледж ПДАА
Хорольський агропром коледж
Лохвицький технологічний
Рівненський держ. аграрний коледж
Мирогощанський аграрний коледж
Млинівський держ технолого- ек.
Охтирський коледж СНАУ
Глухівський агр.. Інститут СНАУ
47502
45690
61765
53402
39147
95484
61442
91165
37858
68819
65341
65827
36115
64062
47532
52185
50961
40378
77396
83342
54720
42564
62909
59691
39621
38729
72473
55593
49328
61697
23984
32050
109815
60

443

5

17

13

40250
44060
20215
18000
81205

43620
32829
45610
33660
45266
48146
24445
53537
63537
5902
24483
43000
28474
30017
21311
59398

61705
39020
54168
26903

29377
13985
34776
36410

53
76
93,7
61,5
37,3
41
66
79
37,8
52
77,9
23
45
33
42,3
43,54

16
55
59,7
46,76
59,6
62,9
81
20,0
31
55,95
58,3
42,8
29,2
100
38,3

1016
154
1022
602
1017
814
408
217
271
166
616
408
20
194
244
172
1781
125
1315
140
110
139
1186
542
955
306
428
35
1920
52
292
50
579
130

818
128
33
579
115
40
312
139
36
75
323
586
95
527
358
1067

895
10
99

59

182
500
880
2337
1612

274

742
154
840
102
137
-1583
-1104
217
212
166
616
-487
10
95
244
-636
1653
92
544
25
70
-173
1047
506
880
-17
-158
-60
1393
-306
-775
50
376

169

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Маловисторопський коледж СНАУ
Путивльськийколедж
Роменський коледж
Коледж Сумського НАУ
Борщівськийагротехн
Бучацький коледж ПДАТУ
Заліщицький агр.коледж
Коледж. перероб. та харчової промВовчанський технікум
Красноградський технікум
Липковатівський аграрний коледж
Каховський держ аграрн. технікум
Новокаховський колледж ТДАТУ
Скадовський технікум
Херсонське морехідне училище
Новоушицький технікум ПДАТУ
Шепетівський технікум ПДАТУ
Коледж Подільського ДАТУ
Золотоніський технікум вет.
Городищенський колледж УНУС
Тальянківський агротехн. Колледж
Тальнівський буд.-екон коледж
Агротехнічний колледж УНУС
Чигиринський технікум УНУС
Шевченківський колледж УНУС
Кіцманськийтехнікум ПДАТУ
Хотинський технікум ПДАТУ
Чернівецький коледж буд-ва і арх.
Борзнянський держ с.-г. технікум
Бобровицький коледж економіки та
Козелецький технікум ветер.
Остерський колледж буд-ва та
Прилуцький агротехнічний коледж
93849
46855
36578
53215
90178
70626
55866
65323
37059
83385
132840
66068
67999
54295
51150
48331
22231
55610
32256
26888
73523
46199
36346
31118
52949
56336
60030
48780
44428
56590
42901
43302
67029
100

8
154

118

50

315
1990?
150

977
25

415
63
194

82000

14353
20000
44572
29828
31754
18206
37213
120
33269
31561
27465
43215
16270

26110
18231

62433
27551
23467
38882
51000
28551
24320
45318
31007
52955
46400
27347
19948
27485

146
579
120
683
176
220
95
239
58
1351
136
430
520
70
645
51

31,6
47
34
55
38
20
63
58
45,7
22
40
53,9
56,6
86,5
83
27,7

33
50

217
1307
164
1158
498
202
232
357

466
716
243
589
2094
530
1969

71
54,5
125
60
56,6

53
36
35,6
52
67
42,0
100

944
215
55
510
0
618
239

811
771
245
503
416

291
67

400
0
78
888

0

25

200
28
58
47
9171
3065
254

-145
512
120
-128
-595
-25
-408
-177
58
407
-79
375
10
70
27
188

198
1307
164
1158
98
202
154
-531

266
688
145
542
-7075
1922
1705

169

Ладижинський коледж ВНАУ

Немирівський коледж
будівництва і архітектури
ВНАУ
Тульчинський технікум вет
медицини
Могилів-Подільський технол.екон.коледж

Чернятинський аграрний
технікум
Вол.-Волинський агротехніч
коледж

5.

6.

9.

170

10.

8.

7.

4.

Брацлавський агроек коледж
Верхівський коледж ВНАУ.
Технологічно-промисловий
колледж ВНАУ
Іллінецький державний
аграрний коледж

Заклад

1.
2.
3.

№ пп

6275287
6086085
6164996
6264255

29262
11158
8383
7494
4485

3347999
3109480
3272656
3398514

17545

47,6
126807
123026
76023
51559

1039

2/170

1/130

1/60

1/34

1/30

1/60

5

2

1

2

2

5

10

1/150
1/100

Читальні
зали/місця

6
1
3

Комп’ютери ,
од..

1/80
1/120

Загальна
кільк. баз
14

1

2

2

Заг. кільк.
записів у БД,
у т.ч. ЕК
53342

14

2250

1600

864

У БД
3310

699

600

500

56

47150

440

780

1600

56

В ЕК

Уведено записів
за рік

1

0

0

0

2

1

0

2

Ірбіс

демоІрбі
с

Ірбіс

Ірбіс

ІРБІС-64

Інтернет для
користувачів,
і
5
1

Програмне
забезпечення

+5,2%

77764
66998
53321
58470

agrjbiblioteka
@mail.ru

mmptvdau@yandex
.ru

www.ladvnau.
org.u

71277

964

75

Веб-сайт,
назва

Таблиця 4. Матеріально-технічна база, електронні ресурси, забезпечення доступу (2013 р.)

Всього 2010р.
Всього 2011р.
Всього2012 р.
Всього 2013 р

116. Сосницький с.-г. технікум бух

nbt_vdau@mail.r
u

msmol@svitonet
n.com/ua
idak@ukr.net

braclav@ukr.net

Електронна
адреса
бібліотеки

170

171

Колледж електрифікації ДДАУ

Технологічний коледж ДДАУ

Нікопольський коледж
Новомосковський колледж
ДДАУ
Ерастівський технікум ДДАУ
Донецький технікум ЛугНау

Костянтинівский технікум
ЛугНау
«Слов’янський технікум ЛНАУ

ВП«Горлівський технікум
харчової пром-сті ЛНАУ»
Верхівнянська філія
Житомирського коледжу
Технікум землевпорядкування
ЖНАЕУ
Житомирський буд. коледж
Малинський лісотехнічний
коледж
Новочорторийський аграрний
технікум
Житомирський агротехний
коледж
Мукачівський аграний коледж

Василівський коледж ТДАТУ

14.

15.

16.
17.

20.

22.

30.

29.

28.

27.

25.
26.

24.

23.

21.

18.
19.

13.

Горохівський коледж ЛНАУ
Рожищенський колледж
ЛНУВМ
Верхньодніпровський коледж

11.
12.

1/80

2/155

1/80

1/100

1/50

2/66

1/25

1/40

1/36

2/38

1/30

1/70

2/60

1/60

2/58

1/40

1/35

1/60

1/50

1/100

1

5

5

1

10
1

2

0

0

2

1

2
0

8
2

4

1989

2450

10

12

418

2169

225

430

8451
7656

3020

3808

1450

0

5

3

1

1

8
10

7

5

25

1
10

0
1

1
1

1882

370

102

569

50

430

1569
2175

450

85

59

0

176

224

82

50

430

480
2075

0

1

5

4

1

0
12

5

0

0

2

1

1
0

8
0

1

10

1

0
1

ДемоІрбі
с

Ірбіс

Ірбіс

Ірбіс

демоІрбі
с

0

0

Vasdat.zp.ua

http://zhatk.zt.
ua

Bkzt.at.ua

www.slnau.co
m.ua

erastovsky
www.lnau.dn.
ua
ktlnau.org.ua

www.keddau.
dp.ua
kapusta63@mail.ru
biblio-nkddau
-

vkddau.dp.ua

0

zhatk.bibl@meta.
ua
mdat1@yandex.r
u
vasdat@rambler.r
u

biblka@ukr.net
biblioteka.mltk20
10@gmail.com
nchat@yandex.ru

tehnikumv@ram
bler.ru

Zinaida.lyubimau
a@mail.ru

@ukr.net
vpdonteh@yande
x.ru
ktrau@ukr.net

0
vettehnikum@uk
r.net
vkoledg_ddau@
mail.ru
texday@rambler.
ru
kapusta63@mail.ru
@yandex.ru
-

171

172

Мелітопольський коледж
ТДАТУ»
Тлумацький коледж
Снятинський технікум
Рогатинський держ. агр. коледж
Івано-Франківський коледж
Олександрійський технікум
БНАУ
Бобринецький с.-г технікум

Компаніївский технікум вет
медицини
Кіровоградський технікум мех.
с.г.

Немішаєвський агротехнічний
коледж

Таращанський агротехнічний
коледж
Ржищівський будівельний
технікум
Маслівський держ технікум

Технолого-економічн. коледж
БНАУ
Боярський колледж екології
прир. ресурсів
Ірпінський економічний коледж

35.

42.

44.

45.

48.

172

50.

49.

47.

46.

43.

41.

36.
37.
38.
39.
40.

Бердянськ. коледж ТДАТУ

ВСП«Ногайський колледж
ТДАТУ
«Запорізький коледжТДАТУ

Оріхівський с.-г. технікум

34.

33.

32.

31.

150

2

1/26

5
10

1/30
2/125

12

4

1/60

30000

1229

10
1

47884

400

5759

2

10

2

366

1

1
5

2127

3

92

2

1
3

1110

10

29256?

1
1
1
4
1

1

6

2/110

3

50

56

5867

722

7934

20500

150

2214

366

599

112

5867

2975

50

366

2127

1000

10

4

12

2

3

10

5

0

2

0

1
1
0
3
1

1

1

0

1
1

4

0

4

1

1/60

4/240

1/70

1/10

1/40

1/50

1/50
1/24
1/60
2/90

1/60

1/52

1/30

1/90

1/32

Ірбіс64/3
2

Бібліогр
аф

Ірбіс

Ірбіс
демо
демоІрбі
с
Ірбіс64/3
2
Ірбіс32

демоІрбі
с
Ірбіс

Wi-Fi
Ірбіс

www.iek.irpin
.com

tec.in.ua

natk.ukor.net/i
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Хомутецький вет зоотехнікум
Лубенський фін.-ек коледж
ПДАА
Хорольський агропром коледж
ПДАА
Лохвицький технологічний
технікум
Рівненський держ. аграрний
коледж
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коледж
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Липковатівський аграрний
коледж
Каховський держ аграрн.
технікум
Новокаховський колледж
ТДАТУ
Скадовський технікум
Херсонське морехідне училище
Новоушицький технікум
ПДАТУ
Шепетівський технікум ПДАТУ
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116.

115.
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Всього: 2010 р.
Всього2011 р.
Всього 2012р.
Всього 2013 р.

технікум
Бобровицький коледж
економіки та менеджменту
Козелецький технікум ветер.
медицини БНАУ
Остерський колледж буд-ва та
дизайну
Прилуцький агротехнічний
коледж
Сосницький с.-г. технікум бух
обліку
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

№
п/п
Кадри
2
3
6
3
3
2
3
3
3
4
2,5
3
2
2
2
3
2
1
2
1
2
2
1
2
4
2
2
4
2

Заклад

Брацлавський агроек коледж
Верхівський коледж ВНАУ.
Технологічно-промисловий коледж
Іллінецький державний аграрний
Ладижинський коледж ВНАУ
Немирівський коледж будівництва і
Тульчинський технікум вет
Могилів-Подільський технол.Чернятинський аграрний технікум
Вол.-Волинський агротехніч
Горохівський коледж ЛНАУ
Рожищенський колледж ЛНУВМ
Верхньодніпровський коледж
Колледж електрифікації ДДАУ
Технологічний коледж ДДАУ
Нікопольський коледж
Новомосковський колледж ДДАУ
Ерастівський технікум ДДАУ
Донецький технікум ЛугНау
Костянтинівский технікум ЛугНау
«Слов’янський технікум ЛНАУ
ВП«Горлівський технікум харчової
Верхівнянська філія
Технікум землевпорядкування
Житомирський буд. коледж
Малинський лісотехнічний коледж
Новочорторийський аграрний
Житомирський агротехний коледж
Мукачівський аграний коледж
2

1

1
2

1

1

1
1

0

1

2
1
1
0

2

1

2

2

2
1
0
1
1
1
2
1

Вища фахова Вища нефахова освіта Середня
спец.
повна не пов.
повна
непов.
2і
3
3
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
3
0
2
1
1
2

2

0
1

0

2

1
0

Середня
загал.
і

Табл. 5. Кадри бібліотек аграрних ВНЗ І-П рівнів акредитації (2013 р.)
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Склад за стажем (років)
до 5
5-10
понад10
2
3
6
3
2
1
2
1
2
3
1
2
1
3
1
2
1
2
2
1
1
2
2
1
0
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
3
2
2
4
1
1

178

178

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Василівський коледж ТДАТУ
Оріхівський с.-г. технікум
ВСП«Ногайський колледж ТДАТУ
«Запорізький коледжТДАТУ
Бердянськ. коледж ТДАТУ
Мелітопольський коледж
Тлумацький коледж
Снятинський технікум
Рогатинський держ. агр. коледж
Івано-Франківський коледж
Олександрійський технікум БНАУ
Бобринецький с.-г технікум
Компаніївский технікум вет
Кіровоградський технікум мех. с.г.
Немішаєвський агротехнічний
Таращанський агротехнічний
Ржищівський будівельний технікум
Маслівський держ технікум
Технолого-економічн. коледж
Боярський колледж екології прир.
Ірпінський економічний коледж
Кримський технікум
Прибрежненський агр. коледж
Кримський агропромисловий
Бахчисарай. буд технікум
Політехнічний колледж ЛНАУ
Слов’яносербський технікум
Старобільський технікум
Вишнянський коледж ЛНАУ
Екологічний коледж ЛНАУ
Золочівський коледж ЛНАУ
Стрийський коледж ЛНАУ
Вознесенський коледж МНАУ
3
2
2
2
2
2
2
2
3
1
1,5
2
2
5
7
4
3,5
2,5
5
2
4
2
3
5
2
7
2
3
3
2
3
4
1
1
1

1
1

2

1
1

3
1

1
2
3
1
0,5

1

1

2
2

1
1

3
0
1
3
2
2
2
1
1

1

3
3
1

0,5
2

2
1
1
1
1

2

2
1
1
1
2

2

1
0
1
2

1
2
1
2,5
1

1
1
2
1

2

1

1

1

1

1
1

2

1

1

1

1

1
1

1

3

1

0,5

1
1

2

1

1

2
1
1
1

1

1

1
1

1

2
2
1
2
3
1

2
1
1
2
4
2
6

1
2
1
4
6
2
3,5
2,5

2
1
1
3

2
2
1
2

179

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Мигійський коледж МНАУ
Новобузькийколедж МНАУ
Білгород-Дністровський морський
Одеське морех. училище
Ананьївський держ. агроек
Білгород-Дністровський держ.
Ізмаїльський технікум мех. і
Петрівський держ агр. технікум
Аграрно-екон. коледж ПДАА
Березоворудськийтехнікум
Аграр.коледж управл.і права
Хомутецький вет зоотехнікум
Лубенський фін.-ек коледж ПДАА
Хорольський агропром коледж
Лохвицький технологічний
Рівненський держ. аграрний
Мирогощанський аграрний коледж
Млинівський держ технолого- ек.
Охтирський коледж СНАУ
Глухівський агр.. Інститут СНАУ
Маловисторопський коледж СНАУ
Путивльськийколедж
Роменський коледж
Коледж Сумського НАУ
Борщівськийагротехн
Бучацький коледж ПДАТУ
Заліщицький агр.коледж
Коледж. перероб. та харчової промВовчанський технікум
Красноградський технікум
Липковатівський аграрний коледж
Каховський держ аграрн. технікум
Новокаховський колледж ТДАТУ
2
3
4
4
3
3
3
2
3
3
2
2
2
3
2
4
3
2
2
7
3
3
2
3
4
5
4
2
1
4
2
2.5
3
1

1

1
2
2

1
2
1

1
1
5

4

2
2
1

1
1
2
1
1
1

1
1
0

2
2
1

1

2
1
1
0

1
1
1

1
1

2
0

1
2
1

1

3

2.5
2

1
1

2
2
1
1

1
3
1

1

2
1

1
1
2

2

2

0

1

1

1

1
1

0

1
1

1

1
1
1

2
1
1

1

1
1

1

1
1

1
2

1

1

2

2
1

1
1

1

1

2

1

1
2

2.5
3

2
3
1
2
2
3
3
3
3
1
1
4

2

2
1
2
1
3

2
2
1
2
2
3
2
1
3

179

180

180

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Скадовський технікум
Херсонське морехідне училище
Новоушицький технікум ПДАТУ
Шепетівський технікум ПДАТУ
Коледж Подільського ДАТУ
Золотоніський технікум вет.
Городищенський колледж УНУС
Тальянківський агротехн. Колледж
Тальнівський буд.-екон коледж
Агротехнічний колледж УНУС
Чигиринський технікум УНУС
Шевченківський колледж УНУС
Кіцманськийтехнікум ПДАТУ
Хотинський технікум ПДАТУ
Чернівецький коледж буд-ва і арх.
Борзнянський держ с.-г. технікум
Бобровицький коледж економіки та
Козелецький технікум ветер.
Остерський колледж буд-ва та
Прилуцький агротехнічний коледж
Сосницький с.-г. технікум бух
Всього: 2010
Всього: 2011 р.
Всього 2012 р.
Всього 2013
1
4
3
2
3
2
1
4
3
3
1,5
2
3
3
3
1
3
1
3
5
2
357
358,5
341,5
318,5
87,5
98(95)
99,5
92,5

1

1
1

1

2

2

2

1
1

1
1

1

1
1
2
98,5
40
100,5
87,5

1

1
1
1
2

3

1
2

2

2
1

8
8

1

1

121,5
48,5
108?
100,5

1
2

1
1

1
1

1
1

1
2
1
2

46,5
20
40
29

2

1
1
1

1

1

2
55,5
50,5
52,5
48,5

1

2

1

51,5
42,5
40,5
42

2
1

1

301
175
248,5
228

3
2
1
2
2
3
2
2
3
3
2
1
3
1
1
4

4
3

ДОДАТОК 2

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ БІБЛІОТЕК АГРАРНИХ ВНЗ 1-2 р.а.
Визначення рейтингу учасників такої чисельної мережі установ пов’язана
з великим обсягом хоч і не складних обчислень, але значних по кількості
(сортування), і можливе із застосуванням комп’ютера. В даному огляді
представлено результати цієї роботи. Саме рейтинговий підхід в оцінці якості
роботи бібліотек був розроблений у ННСГБ (В.А. Вергунов, В.В. Дерлеменко)11
і, на наш погляд, є одним зі значних досягнень теорії бібліотечної справи.
Рейтинг (англ. rating) – числовий або порядковий показник, що відображає
важливість або значущість того чи іншого об’єкту або явища. Рейтингом
бібліотечної або іншої інформаційної установи, за В.В. Дерлеменко, вважається
її місце серед подібних установ, визначене за комплексними показниками
роботи, досягнутими впродовж певного періоду. У суспільстві з ринковою
економікою бібліотечний рейтинг – це насамперед інструмент демонстрації
споживчої привабливості бібліотеки через уміння її задовольняти потреби
користувача бібліотечних послуг.
В основу методики визначення рейтингу бібліотек покладено
статистичний метод побудови рангових рядів. Під рангом розуміють число в
натуральному ряду, яке надається елементу сукупності, упорядкованої в
порядку значення ознаки. Більшість ознак, за якими оцінюється робота
бібліотек, має кількісні характеристики, що подаються у звітах.
Використовуючи ці дані, можна побудувати рангові ряди показників, і таким
чином визначити рейтинг установи у розглянутій сукупності. Визначивши ранг
установи по кожному показнику, визначаємо рейтинг шляхом упорядкування
суми рангів в порядку зростання. Найвищий рейтинг відповідає мінімальному
значенню суми рангів. В якості ознак, за якими оцінювалась робота бібліотек
взято такі показники: "Кількість користувачів"; "Кількість відвідувань";
"Кількість виданих документів"; "Кількість інформаційно-масових заходів"
"Кількість
бібліографічних
посібників";"Загальний
фонд";"Кількість
працівників","Кількість комп'ютерів"; "Обсяг власних баз даних". Чим більше
ознак (показників) взято до уваги, тим більш точно може бути визначено
рейтинг. На практиці шукаємо компроміс між точністю і можливостями
обчислень. У монографії11 продемонстрована можливість визначення рейтингу
на прикладі бібліотек ВНЗ Мінагропрому України і НДУ НААН з відносно
невеликою кількістю бібліотек. В нашому повідомленні вперше обчислено
рейтинг великої сукупності суб’єктів мережі, яка нараховує 116 одиниць по 11
ознаках. В таблицях дано підсумкові ранги і рейтинги бібліотек мережі.

Критерії ефективності роботи сільськогосподарських бібліотек: науково-методичне видання / В.А. Вергунов, В.В. Дерлеменко, Н.В.
Лопатіна, І.Р. Будько, М.Є. Літвенко; за ред. Ю.Ф. Мельника; Мінагрополітики України, НМЦАО; УААН, ДНСГБ. К.: Аграрна наука, 2008. - 92 с.
11

181
181

182

182

Немішаєвський агротехнічний
коледж
«Політехнічний коледж ЛНАУ
Глухівський коледжСНАУ
Технологічно-промисловий
коледж ВНАУ
Мукачівський аграрний коледж
Кіровоградський технікум мех.
с.г.
Технолого-економічн. коледж
Кримський агропромисловий
коледж
Бучацькийколедж ПДАТУ
Прилуцький агротехнічний
коледж
Вол.-Волинський
агротехнічний коледж
Житом буд. коледж ЖНАЕУ
Житомирський агротехний кол
Таращанський агротехнічний
коледж
Ірпінський економічн коледж
Стрийський коледж ЛНАУ
Білгород-Дністровський
морський рибопр. технікум
Одеське морех.училище
Рівненський держ. агр. коледж
Борщівський агротехн коледж
Заліщицький агр. коледж
Красноградський технікум
Херсонське морехідне училище
Тальянківський агротехн.
коледж
Ржищівський будівельний

Заклад

27
15
4
42
26
91
3
61
5
32
24
8
25
20
9
1
62
16
31
13
2
50
21
106
36

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15
16

17

18
19
20
21
22
23

24

25

Кільк.ко
мп-в

1

кадри

32

114

11
22
35
2
70
16

100

7
16

6

89
24

48

30

109

62

4

94

19

37

10
9

20

Інтерне
т

89

64

8
3
28
29
33
15

96

9
26

55

37
35

4

116

103

20

5

56

81

47

14
6

27

Запис
и БД

20

55

90
34
38
78
64
90

17

96
76

4

61
6

100

56

48

89

16

88

43

108

59
62

28

Наван
тажен
ня

77

76

99
10
90
13
7
99

66

115
3

85

75
27

24

15

96

59

114

21

81

73

10
24

86

8

29

9
6
21
11
34
16

47

1
18

7

59
5

45

3

15

48

22

23

20

35

19
10

2

ІнфОбслуж
бібліогр
ено
послуги
читачів
Ранг показника

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ РАНГІВ

90

104

116?
36
107
38
54
56

62

102
87

1

30
18

57

69

58

29

10

60

6

42

41
21

7

Відвіду
вань

11

30

84
64
20
43
34
56

6

63
42

2

32
5

71

22

19

37

4

36

17

77

9
10

1

Видано
документ
ів

79

16

60
64
8
46
10
59

58

68
25

13

21
12

70

22

18

53

45

4

54

14

5
3

2

Заг.
фонд

79

17

71
16
4
23
29
41

31

48
75

2

67
47

74

8

28

44

6

69

21

73

10
24

5

Мас.
заходи

546

635

466
305
384
306
407
492

562

533
385

209

491
217

528

383

508

510

236

548

373

479

184
152

201

Сумма
рангів

183

технікум
Верхівський коледж ВНАУ.
Іллінецький державний
аграрний коледж
Ладижинський коледж ВНАУ
Тульчинський технікум
Могилів-Подільський технол.екон. Технікум
Чернятинський аграрний
технікум
Рожищенський колледж
ЛНУВМ
Нікопольський коледж
Василівський коледж ТДАТУ
Рогатинський держ. агр. коледж
Прибрежненський агр. коледж»
Старобільськийтехнікум
Вишнянський коледж
Золочівський коледж
Новобузький колледж МДАУ
Ананьївський держ. агроек
технікум
Білгород-Дністровський держ.
аграр. технікум
Ізмаїльський технікум
Аграрно-екон. Колледж ПДАА
Березоворудський технікум
Хорольський агропромисл.
коледж ПДАА
Мирогощанський аграр коледж
Маловисторопський колледж
СНАУ
Путивльський коледж
Колледж Сумського НАУ
Новокаховський коледж
Новоушицькийтехнікум
Колледж Подільського ДАТУ
Тальнівський буд.-екон. коледж
Агротехнічний колледж УНУС
Кіцманський технікум
73
6
23
54
74
55
76
11
81
88
14
94
95
96
97
63
62
99
45
46
65
66
8
38
10
103
116
104
70
39
109

26

27

28
29

30

31

32

33
34
35
36
37
38
39
40

41

42

43
44
45

46

47

48

49
50
51
52
53
54
55
56

33
15
71
73
112
75
115
77

14

107

105

102
103
68

66

101

8
55
92
13
95
96
97
99

49

85

84

47
83

82

46

18
19
25
50
107
13
110
59

17

102

100

63
98
7

2

97

22
39
87
24
62
92
57
95

74

73

65

36
72

41

70

15
10
102
57
8
74
36
116

18

60

1

110
84
80

17

99

101
35
50
22
14
71
54
75

97

73

41

36
94

29

81

5
36
48
31
97
53
2
71

49

22

20

92
57
79

66

52

80
88
30
45
28
34
89
46

64

50

87

68
78

67

61

33
60
44
73
13
42
10
40

12

27

26

75
49
38

47

88

83
31
17
57
24
79
51
37

89

46

62

43
102

76

67

19
4
96
49
55
81
105
17

32

45

2

97
77
75

62

99

88
100
70
79
28
34
92
40

15

37

86

91
89

76

28

14
12
90
49
8
62
29
116

16

51

3

102
73
68

6

85

89
28
44
21
13
59
48
64

80

61

33

35
76

25

46

71
55
20
66
18
72
94
44

6

32

90

11
84
30

15

85

9
38
36
31
7
91
26
67

102

97

104

75
40

13

87

34
9
20
39
25
53
1
78

15

102

90

97
82
7

31

99

84
55
11
3
93
12
52
58

60

54

49

32
89

13

35

329
280
670
655
600
649
596
783

235

661

548

891
796
543

416

909

608
584
560
345
495
701
701
718

738

662

715

514
806

455

620

184

184

Хотинський технікум
Чернівецький колледж
Бобровицький коледж
економіки та менеджменту
Остерський коледж
Горохівський коледж ЛНАУ
Маслівський держ агр. технікум
Каховський держ. аграрн.
технікум
Брацлавський агроек коледж
Немирівський коледж
будівництва і архітектури
ВНАУ
Верхньодніпровський коледж
Колледж електрифікації ДДАУ
Технологічний коледж ДДАУ
Новомосковськийколедж
ДДАУ
Донецький технікум ЛНАУ
«Слов’янськ. технікум ЛНАУ
ВП«Горлівський технікум
харчової пром-сті ЛНАУ»
Технікумземлевпор
Малинський лісотехнічний кол
Новочорторийський держ аграр
технікум
Оріхівський с.-г. технікум
Ногайський колледж ТДАТУ
Запорізький коледжТДАТУ
Бердянський коледж ТДАТУ
Мелітопольський колледж
ТДАТУ
Снятинський технікум
Бобринецький с.-г. технікум
Компаніївскийтехнікум
Боярський коледж екології і
прир. ресурсів
Кримський технікум
гідромеліорації і мех.. с.-г.
Бахчисарайський буд. технікум
40
71
41
72
75
60
102
19
53
77
7
33
56
112
58
113
59
79
80
82
34
83
84
85
87
90
43
28
92
93

57
58

59

60
61
62

63

64

65

66
67
68

69

70
71

72

73
74

75

76
77
78
79

80

81
82
83

84

85

86

63

61

26

59
93
40

57

90
25
91
56

54

18
3

87

86
39

80

50
5
51

38

17

36

45
79
41

29

43
44

91

1

44

86
61
38

85

82
83
84
60

54

58
80

78

76
52

23

42
32
34

71

69

25

12
67
90

43

112
113

113

85

112

105
31
109

30

63
83
114
72

23

98
11

67

24
37

92

39
51
19

65

27

3

46
58
68

66

47
53

55

59

54

83
104
33

63

70
82
113
62

74

72
51

100

111
26

69

56
40
12

58

65

48

106
107
101

23

32
84

97

90

68

70
106
113

98

63
84
116
95

50

115
32

112

85
91

94

101
105
36

69

53

44

72
28
81

65

55
78

109

29

112

101
3
85

59

82
71
106
87

93

5
9

23

114
46

35

24
25
31

66

39

53

14
98
22

74

11
83

111

37

108

103
52
107

50

88
92
114
87

38

100
26

82

40
57

96

58
74
31

81

45

7

39
60
69

55

41
47

89

53

78

108
105
107

98

88
50
116
56

69

63
76

74

34
23

42

83
28
62

61

99

20

80
49
37

43

35
65

87

44

113

110
111
42

109

95
57
104
68

106

76
14

66

50
103

101

36
92
19

64

38

20

116
100
96

94

63
33

994

636

827

993
838
800

814

879
738
1119
806

716

737
455

874

802
603

757

632
526
396

691

535

421

662
782
727

592

536
729

185

Слов’яносербський технікум
Екологічний колледж ЛНАУ
Мигійський коледж
Петрівський держ агр. технікум
Аграр.коледж управл. і права
Хомутецький ветзоотехнікум
Лубенський.фін.-ек коледж
Лохвицький технолог. технікум
Млинівський держ. технікум
Охтирський коледж
Роменський коледж
Коледж.перероб. та харчової
пром.- сті ХНТУ с/г
Липковатівський аграрний
коледж
Шепетівський технікум
Золотоніськийтехнікум
Шевченківський коледж
Сосницький с.-г. технікум
Олександрійський технікум
Чигиринський технікум
Ерастівський технікум ДДАУ
Костянтинівский технікум
Верхівнянська філія
Житомирського коледжу
Тлумацький коледж
Івано-Франківський коледж
Вознесенський коледж
Вовчанський технікум
Скадовський технікум
Городищенський коледжУНУС
Борзнянський держ агр.
технікум
Козелецький технікум
44
29
115
100
17
101
64
37
67
47
48
18
51
68
105
108
22
89
107
57
78
114
86
35
30
49
52
69
110
111

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98

99

100
101
102
103
104
105
106
107

108

109
110
111
112
113
114

115

116

78

116

58
31
27
23
72
113

88

111
74
81
12
60
76
52
53

110

69

64
65
98
67
21
104
42
106
28
108
34

115

114

10
88
49
16
105
109

79

106
108
31
51
45
111
75
77

104

48

52
93
94
66
11
99
40
101
46
30
21

82

21

104
87
13
40
111
103

81

70
95
45
93
26
42
7
69

9

32

37
5
2
25
49
86
77
115
106
12
33

11

25

19
102
41
98
110
109

91

17
14
42
37
94
95
16
18

8

93

26
103
1
6
108
38
44
43
35
29
39

108

111

100
25
39
104
110
87

114

77
96
71
103
74
109
64
99

56

54

91
41
14
76
82
107
61
93
92
86
66

16

12

115
110
95
43
111
108

65

44
68
64
61
52
13
113
51

8

26

84
50
80
67
47
27
73
33
94
20
72

106

83

110
95
70
98
113
109

105

86
99
67
97
66
78
65
101

24

53

57
23
15
112
72
94
88
115
104
27
54

82

77

110
112
95
92
52
113

106

115
100
57
109
96
103
81
111

1

27

33
19
29
51
39
86
90
48
114
101
93

91

51

85
86
61
80
105
107

114

112
115
88
18
56
108
37
43

72

98

40
26
45
22
62
59
27
70
83
30
65

916

835

906
881
631
755
1054
1141

1065

906
975
756
706
762
947
673
807

542

616

615
542
582
682
599
893
699
855
864
586
622

РЕЙТИНГ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ БІБЛІОТЕК ВНЗ 1-2 Р.А.
ЗА ДАНИМИ 2013 Р.
Рейтинг
1.
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Вищий навчальний заклад (коледж, технікум)
Глухівський колледж СНАУ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

«Політехнічний колледж ЛНАУ

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Немішаєвський агротехнічний коледж
Таращанський агротехнічний коледж
Житомирський агротехний коледж
Маловисторопський колледж СНАУ
Технолого-економічний колледж
Колледж Сумського НАУ
Рівненський держ. агр. коледж
Заліщицький агр.коледж
Путивльський колледж
Прибрежненський агр. колледж

Сума рангів
152
184
201

Кримський агропромисловий коледж

209
217
235
236
280
305
306
329
345
373
383
384
385
396
407
416
421
455
455
466
479
491
492
495
508
510

Ладижинський коледж ВНАУ

514

Коледжелектрифікації ДДАУ
Вол.-Волинський агротехнічний коледж
Ірпінський економічний коледж
Брацлавський агроек колледж
Хотинський технікум
Екологічний коледж ЛНАУ
Липковатівський аграрний коледж
Березоворудський технікум
Ржищівський будівельний технікум
Кіровоградський технікум
Хорольський агропром колледж ПДАА
Рогатинський держ. агр. колледж
Білгород-Дністровський морський рибопр. технікум
Мигійський колледж
Василівський коледж ТДАТУ
Охтирськийколедж
Бобровицький коледж економіки та менеджменту

526
528
533
535
536
542
542
543
546
548
548
560
562
582
584
586
592

Мукачівський аграрний коледж
Прилуцький агротехнічний колледж*
Борщівський агротехнічний коледж
Стрийський коледж ЛНАУ
Технологічний коледж ДДАУ
Красноградський технікум
Білгород-Дністров. держ. аграр. технікум*
Каховський держ. аграрн. технікум*
Іллінецький державний аграрний коледж
Малинський лісотехнічний коледж
Одеське морех.училище
Технологічно-промисловий колледж ВНАУ
Житом буд. коледж будівництва
Херсонське морехідне училище
Старобільський технікум ЛугНАУ
Бучацький коледж ПДАТУ

Примітка
Реорганізовано у
Інститут

?

див. ел пошту

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Агротехнічний колледж УНУС
Аграрний коледж управл. і права
Колледж Подільського ДАТУ
Слов’янський технікум ЛНАУ
Нікопольський коледж
Слов’яносербський технікум
Коледж перероб. та харчової пром - сті ХНТУ с/г
Верхівський коледж ВНАУ
Роменськийколедж
Вознесенський колледж
Верхньодніпровський коледж
Тальянківський агротехн. колледж
Кримський технікум гідромеліорації і механіз с.г.
Тальнівський будів.-економічний коледж
Новоушицький технікум
Мирогощанський аграрний коледж

596
599
600
603
608
615
616
620
622
631
632
635
636
649
655

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Чернятинський аграрний технікум
Остерський коледж буд-ва та дизайну
Новокаховський колледж
Ерастівський технікум ДДАУ
Петрівський держ. агр. технікум
Немирівський коледж будівництва і архітектури
Лубенський фінансово-економ. коледж
Вишнянський колледж
Золочівський колледж
Сосницький с.-г. технікум
Могилів-Подільський технол.-екон. технікум
Новочорторийський аграрний технікум
Новобузький коледж МДАУ
Маслівський державний агр. технікум
Чернівецький коледж
Технікум землевпорядкування ЖНАЕУ

662
662
670
673
682
691
699
701
701
706
715
716
718
727
729
737
738
738
755
756
757
762
782
783
796
800
802
806
806
807
814
827

97.

Бобринецький с.-г. технікум

Рожищенський коледж ЛНУВМ
ВСП«Ногайський коледж ТДАТУ»
Вовчанський технікум
Шевченківськ колледж
Новомосковський колледж ДДАУ
Олександрійський технікум
Горохівський коледж ЛНАУ
Кіцманський технікум
Аграрно-екон. коледж ПДАА
Компаніївский технікум
Донецький технікум
Тульчинський технікум
Бердянський коледж ТДАТУ
Костянтинівский технікум
Мелітопольський коледжТДАТУ»
Боярський коледж екології і прир. ресурсів
Борзнянський держ с.-г. технікум

661

835
838
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187

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Лохвицький технологічний технікум
Млинівський держ. технікум
ВП«Горлівський технікум харч. пром-сті ЛНАУ»
Оріхівський с.-г. технікум
Івано-Франківський колледж
Ізмаїльський технікум
Хомутецький ветзоотехнікум
Шепетівський технікум
Тлумацький колледж
Ананьївський держ. агроек. технікум
Козелецький технікум
Чигиринський технікум
Золотоніський технікум
Снятинський технікум
Бахчисарайський буд. технікум
Скадовський технікум
Верхівнянська філія Житомирського коледжу
«Запорізький колледж ТДАТУ
Городищенський колледж УНУС
*за даними 2012 р.
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855
864
874
879
881
891
893
906
906
909
916
947
975
993
994
1054
1065
1119
1141

НАУКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗВІТІВ БІБЛІОТЕК
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ІНСТИТУТІВ НААН
ЗА 2013 РІК
На сьогодні функціонування аграрної науки не повною мірою відповідає
соціально-економічним потребам суспільства, рівню розвитку виробництва та
продовольчої безпеки держави, що породжує проблему підготовки
висококваліфікованих робітничих кадрів, фахівців з вищою освітою та
впровадження науково-дослідних робіт з фундаментальних та прикладних
досліджень природничих і технічних наук у сфері АПК.
У складі бібліотечної мережі відбулись суттєві зміни. Значна кількість
науково-дослідних установ була ліквідована (реорганізована у дослідні станції),
що призвело до труднощів із звітуванням бібліотек. Враховуючи тривалий
процес оптимізації, який проходить у кілька етапів інформація подана у
надісланих звітах станом на січень 2013 р.
Визначальним напрямом діяльності бібліотек науково-дослідних
інститутів НААН є їх спрямованість на формування, збереження та
взаємовикористання документних ресурсів як базової основи наукових
досліджень, бібліотечно-інформаційне забезпечення впроваджень вітчизняних
наукових розробок в агропромисловому комплексі.
Як і в попередні роки, складання планово-звітної документації
бібліотеками НДУ у 2013 році відбувалося за єдиною статистичною формою.
Згідно з вимогами річного звітування, що надіслала Національна наукова
сільськогосподарська бібліотека НААН усім бібліотекам НДІ, отримано
відомості про діяльність 42 бібліотек за 2013 р. Ця інформація є основою для
аналізу, оцінки і визначення розвитку інформаційно-бібліотечного
забезпечення потреб аграрної науки. Аналіз звітів дозволяє зробити ряд
висновків. Зокрема , позитивно оцінюючи в цілому дисциплінованість у
поданні документів (більшість бібліотек надала звіти у визначений термін), але
існує значна група бібліотек, які звітують формально, без аналізу виконаної
роботи і визначення завдань на наступний рік, а також без співставлення
статистичних показників виконаної роботи з плановими показниками та
показниками попереднього року. У цьому році в окремих звітах роботи
бібліотек відсутня потрібна інформація у текстовій частині, подаються
недостовірні відомості через невідповідність статистичних даних та текстових
частин.
Змістовно звітують бібліотеки інститутів: тваринництва (Харківська обл.),
ННЦ «ІМЕСГ» (Київська обл.), ННЦ Інститут землеробства (Київська обл.);
рибного господарства (м Київ), розведення і генетики тварин (Київська обл.),
картоплярства (Київська обл.), кормів та сільського господарства Поділля
(м. Вінниця), сільського господарства степової зони (м. Дніпропетровськ),
садівництва (м. Київ), сільського господарства Карпатського регіону (Львівська
обл.), сільського господарства Криму (м. Сімферополь), сільського
господарства Західного Полісся (Рівненська обл.), біоенергетичних культур і
цукрових буряків (м. Київ), Національний інститут винограду і вина «Магарач»
189

189

(АР Крим), ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. Таїрова»
(м. Одеса),
селекційно-генетичного
інституту
Національного
центру
насінництва та сортовивчення (м. Одеса).
В аналізі висвітлені основні напрями роботи бібліотек НДІ НААН:
обслуговування користувачів, інформаційно-бібліографічна діяльність, стан
комплектування книжкових фондів, їхня матеріально-технічна база, кадровий
склад.
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНОБІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Довідково-бібліографічне та інформаційне забезпечення науково-дослідної
діяльності співробітників інституту є однією з головних складових частин
роботи бібліотеки НДІ і націлене на регулярне обслуговування користувачів без
запитів та у відповідності з постійно діючими запитами.
Бібліотеки мережі НДІ здійснюють науково-інформаційне забезпечення
розробок та реалізацію державної політики у бібліотечній галузі.
Розвиток нових форм господарювання в агропромисловому виробництві
України вимагає від його фахівців високого рівня знань, бібліотеки НДІ
виступають як наукові, інформаційні, культурно-освітні центри, де
обслуговуються не тільки науковці та спеціалісти, а й студенти, аспіранти,
викладачі шкіл, співробітники інших організацій. У звітному році
обслуговування читачів здійснювалося на абонементах, у читальних залах, по
міжбібліотечному абонементу (МБА).
Інформаційно-бібліографічне
обслуговування
співробітників
НДІ
здійснювалося згідно з пріоритетними напрямами їхньої діяльності у
відповідності з тематикою, було спрямоване на вдосконалення форм і методів
подачі якісної інформації, цілеспрямованості та оперативності.
Аналіз діяльності бібліотек у 2013 р. показав, що в своїй роботі вони
органічно поєднували традиційні й нові форми і види бібліотечного та
інформаційно-бібліографічного обслуговування.
Найбільш розповсюдженими й ефективними формами інформаційнобібліографічної діяльності були:

проведення інформаційно-масових заходів – виставок, оглядів
літератури, Днів інформації (Днів науки, Днів спеціаліста та ін.);

надання усних і письмових бібліографічних довідок і
консультацій;

підготовка й видання бібліографічних посібників та
покажчиків відповідно до наукових тем досліджень.
За звітами 42 бібліотек науково-дослідних інститутів у 2013 році було
обслужено користувачів 17 014 (2012 рік – 17 330), яким видано 653 313 (2012
рік – 724 148) примірників документів. Результати вивчення та узагальнення
звітно-статистичних матеріалів про діяльність бібліотек НДІ у 2013 році
свідчать про те, що основні показники бібліотечного та інформаційно190
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бібліографічного обслуговування порівняно з минулим роком знизились
(табл.1).
Аналіз стану обслуговування бібліотеками користувачів показує, що їхня
кількість залишається стабільною, оскільки залежить в основному від штату
працівників НДІ. Щодо показника виданих документів, то він залежить від
стану комплектування і проведення інформаційно-масових заходів. Тому ці
показники в окремих бібліотеках зросли, а в інших – знизилися.
Бібліотеки деяких інститутів наводять у своїй звітності надзвичайно низькі
показники обслуговування.
На підставі узагальнення статистичних матеріалів останніх років можна
зробити висновок, що зменшення кількісних показників роботи бібліотек
викликано, передусім, скороченням чисельності працівників бібліотек та
інститутів, недостатнім комплектуванням. Нагальною проблемою є дефіцит
бюджетного фінансування на придбання нових літературних джерел. Це
стосується майже всіх бібліотек НДІ НААН.
Важливою формою забезпечення читачів відсутніми у фондах бібліотек
документами є замовлення літератури через систему МБА, яке дещо компенсує
проблему, пов’язану з відсутністю нових надходжень. Такий вид
обслуговування є єдиним комплексом обслуговування колективних
користувачів, який включає бібліографічну підтримку запитів абонентів, пошук
у різних базах даних, надання документів в оригіналах чи копіях у тимчасове
або постійне користування за окремими запитами абонентів для їхньої
наукової, виробничої та освітньої роботи. Але, на жаль, і такий вид
обслуговування вимагає певних витрат, що під силу не кожній бібліотеці НДІ.
Міжбібліотечний абонемент заснований на взаємному використанні
бібліотечних фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек. Наукові
співробітники і аспіранти Інституту тваринництва НААН ( Харківська обл.)
обслуговуються по МБА через Національну бібліотеку України
ім. В.І. Вернадського, ННСГБ НААН, Харківську державну наукову бібліотеку
ім.. В.Г. Короленка та фонди провідних вузів сільськогосподарського профілю
м. Харкова (виконано 84 замовлення).
Література, відсутня в науковій бібліотеці ННЦ «ІЕКВМ», замовлялася
шляхом МБА в інших інформаційних установах міста (наукова бібліотека
користується послугами МБА у 15 наукових бібліотеках м. Харкова), ННСГБ
НААН (м. Київ), ЦНСГБ РАСГН (м. Москва) та ін. Всього за звітний період
виконано 15 замовлень в бібліотеках міста.
Враховуючи викладене вище, слід зробити висновок, що з кожним роком
замовлення та отримання літератури по МБА ускладнюється, і разом з тим
скорочується обслуговування через низку об’єктивних причин: нестачу коштів
на пересилку документів та відсутність достовірної інформації про наявність
певної літератури у фондах бібліотек мережі НААН.
Незважаючи на об'єктивні труднощі, бібліотеки намагалися використати
всі можливості для поповнення фондів новою літературою та якісного
обслуговування користувачів.
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У 2013 р. інформаційно-бібліографічна робота проводилася шляхом
індивідуального, групового й масового інформування, потреба якого
визначалася на основі тематичних планів досліджень та індивідуального
опитування спеціалістів. Для надання інформації використовувалися переважно
довідковий апарат бібліотеки, книжковий і журнальний фонди з певної
спеціалізації НДІ. Індивідуальне інформування проводилося, як правило, для
керівництва інституту, науковців, провідних спеціалістів, аспірантів. Групове
інформування передбачало системний підбір і пошук літератури за певними
темами для окремих категорій користувачів. Масове інформування
реалізовувалося через організацію виставок і Днів інформації. Серед форм і
методів інформаційно-бібліотечної діяльності переважало індивідуальне
бібліографічне інформування вчених і науковців НДІ.
У системі заходів спрямованих на пропаганду бібліотечних фондів,
бібліотеки активно використовували таку форму бібліотечно-інформаційного
обслуговування як виставки (нових надходжень і тематичні), що часто були
складовими комплексних заходів (наукових конференцій, презентацій, днів
інформації, аспіранта тощо).
У 2013 р. бібліотеками було організовано і проведено 1 032 інформаційномасових заходів. Якщо раніше виставки нових надходжень організовувались
щотижня, то сьогодні такі виставки у кращому випадку організовуються
щомісяця. В більшості інститутів їх кількість скоротилась.
У багатьох інститутах, враховуючи обмежену кількість нової літератури,
працівники не чекають, поки накопичиться достатня кількість видань, щоб
сформувати окрему виставку, а організовують постійно діючі стенди “Нові
надходження ”, де виставляються поточні надходження журналів та нові
монографії, збірники матеріалів та тез конференцій, “Нові публікації
співробітників… Інституту ”, які формуються за напрямами наукової діяльності
установи.
На жаль, значна кількість бібліотек науково-дослідних інститутів
неправильно проводить облік бібліографічних довідок у режимі “запитвідповідь”, а деякі – взагалі не подають цих даних у своїх звітах, що вважається
суттєвим недоліком в інформаційно-бібліографічній діяльності бібліотеки.
Адже бібліотекар щоденно протягом року спілкується з науковцями інституту,
спеціалістами агропромислового виробництва, студентами й аспірантами
аграрних вузів, надаючи їм різноманітну інформацію у вигляді тематичних,
фактографічних, бібліографічних, бібліотечних довідок.
Згідно з аналізом отриманих звітів, бібліотеками науково-дослідних
інститутів підготовлено 28 бібліографічних посібників та 508 бібліографічних
списків. У низці звітів некоректно використовується бібліотечна термінологія.
Термін "бібліографічний покажчик" вживається замість "інформаційний список
літератури", у результаті чого невиправдано завищуються обсяги виконаної
роботи.
Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів наукової
бібліотеки ННЦ «ІЕКВМ» проводилось шляхом здійснення тематичних,
фактографічних пошуків у ресурсах Інтернет) з використанням інформаційно192
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пошукової системи LiberMedia, баз даних Medline, Міжнародного
епізоотичного бюро, ЦНСГБ РАСГН, НБУВ ім. Вернадського, ННСГБ та ін. та
у власних БД. Фахівці ННЦ «ІЕКВМ» самостійно працюють з БД наукової
бібліотеки та Інтернету. Співробітники наукової бібліотеки виконують, в
основному, пошуки, що мають високий рівень складності та багатоаспектності.
Усього було здійснено 240 тематичних, бібліографічних та фактографічних
пошуків засобами сучасних технологій. У режимі «запит – відповідь» було
виконано 150 бібліографічних довідок, 80 консультацій.
У звітному році бібліотека Біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім.
Ф.Е. Фальц-Фейна приймала участь у створенні зведеного бюлетеня нових
надходжень сільськогосподарських бібліотек Херсонського територіального
об’єднання, для науковців заповідника був підготовлені інформаційні списки
літератури «Статті по ґрунтознавству, надруковані заповідником «АсканіяНова», за час його існування» та «Твори відомих ґрунтознавців, які працювали
в заповіднику «Асканія-Нова».
Одним із головних напрямів інформаційно-бібліографічної діяльності
Інституту розведення і генетики тварин є укладання бібліографічних та
біобібліографічних покажчиків, формування бібліографічних списків
літератури. Основною метою створення біобібліографічних покажчиків
бібліотекою інституту є пропаганда досягнень провідних наукових шкіл та
провідних науковців в галузі тваринництва для наступних поколінь.
Біобібліографічні покажчики, підготовлені до ювілейних дат вчених завжди
користуються великим попитом серед аспірантів та молодих учених.
Протягом року виконувалися бібліографічні списки літератури:
інформаційні нових надходжень (щоквартально), тематичні: «Інформаційні
системи. Формування баз даних в тваринництві», «Стан та перспективи
розвитку сільського господарста в Україні», «Екологічні проблеми
тваринництва в Україні», рекомендаційні за запитами користувачів та до
проведення масових заходів в інституті. Усі бібліографічні списки
виконуються в автоматизованому режимі, розсилалися на електронну адресу
науковців та аспірантів.
У 2013 році оновлено бібліотечну сторінку на веб-сайті інституту.
Представлено основні завдання бібліотеки та послуги, вибрані публікації
співробітників бібліотеки. Підготовлено бібліографічний список вибраних
публікацій співробітників інституту за 8 років за такими розділами: статті,
монографії, підручники, нормативно-виробничі документи, довідкові та
бібліографічні видання.
На сайті Інституту тваринництва НААН створено веб-сторінку бібліотеки.
Підготовлені матеріали для сайту інституту, а саме, його структурного
підрозділу наукової бібліотеки. Наповнено такі рубрики: «Дисертації»,
«Бібліографії», «Нові надходження», «Обмінний фонд», «Видання бібліотеки».
Працівниками наукової бібліотеки ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» у 2013
році бібліотеки були розроблено та підготовлено три біобібліографічних
покажчика:
–
Мелешко Лариса Федорівна: біобібліографічний покажчик наукових
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праць за 1967–2011 рр. / укладачі: В. В. Власов, В. М. Суховілова,
М. Д. Дада, Ю. О. Фролова. – Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», 2013. – 32
с.
–
Спектор Яків Семенович: біобібліографічний покажчик наукових
праць за 1962-2010 рр. / укладачі: В. В. Власов, Л. В. Джабурія, В. М.
Суховілова, М. Д. Дада. – Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», 2013. – 26 с.
–
Ляшенко Галина Віталіївна: біобібліографічний покажчик наукових
праць за 1983-2013 рр. / укладачі: В. В. Власов, В. М. Суховілова. – Одеса :
ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», 2013. – 43 с. ( в друку)
Також були підготовлені та надруковані
бібліографічні списки
надходжень літератури:
– «Нові надходження до наукової бібліотеки ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»
за І-ІІ півріччя 2013 р.» (423 док.).
Велику увагу приділяли бібліотеки науково-дослідних інститутів
поточному інформуванню, сприяючи науковій та виробничій діяльності
установи. Аналіз даного виду інформування бібліотек свідчить, що у своїй
роботі вони поєднували традиційні й нові форми, зокрема, бібліотеки:
Інституту рибного господарства (м. Київ), Інституту біоенергетичних культур і
цукрових буряків (м. Київ), Селекційно-генетичного інституту – НЦНС
(м. Одеса), Інституту бджільництва (м. Київ), Інституту тваринництва степових
районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія Нова» та інші – систематично готували
картотеки, бюлетені, списки нових надходжень до бібліотек з використанням
традиційних форм.
Складовою документно-інформаційного ресурсу сучасних бібліотек
стають власні електронні інформаційні ресурси. На базі масивів
бібліографічної,
реферативної,
аналітичної
інформації
формуються
різноманітні бібліотечні інформаційні продукти: електронні каталоги і
картотеки, бібліографічні покажчики та реферативні видання, в електронному
вигляді створюються фонди наукової літератури.
У бібліотеках Інституту тваринництва ( Харківська обл.), ННЦ Інституту
механізації і електрифікації сільського господарства (м. Київ), ННЦ Інституту
аграрної економіки (м. Київ), Інституту розведення і генетики тварин (Київська
обл.) та ін. використовували системи автоматизації бібліотечно-інформаційних
процесів, готували такі покажчики на основі створених баз даних електронного
каталогу.
Зростають вимоги до довідково-бібліографічного та інформаційного
забезпечення користувачів. Одним із найважливіших напрямів діяльності в
інформаційному забезпеченні наукової роботи колективи бібліотек вбачають
впровадження електронних комунікацій та технологій комп’ютерних мереж, що
забезпечить доступ до національної та міжнародної інформаційних систем і
створить умови для заміни паперових публікацій на електронні, підвищить
швидкість інформаційного обміну.
Пріоритетним у розвитку інформаційно-бібліотечної справи є
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій із метою
доступу до світових інформаційних ресурсів.
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Аналіз діяльності бібліотек у 2013 р. показав, що в своїй роботі вони
органічно поєднували традиційні й нові форми і види бібліотечного та
інформаційно-бібліографічного обслуговування.
У звітному році ця робота проводилась бібліотеками у взаємодії з іншими
підрозділами, які накопичують значні масиви інформації, здійснено значний
обсяг роботи з інформаційного забезпечення потреб науки.
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФОНДІВ БІБЛІОТЕК
Повноцінне комплектування фондів бібліотек НДІ є запорукою
ефективного проведення науково-дослідних робіт з урахуванням досягнень як
вітчизняного, так і світового розвитку науки.
Комплектування фонду – це процес планомірного відбору і придбання
документів, які відповідають інформаційним потребам користувачів бібліотеки.
На формування фондів бібліотек НДУ у звітному році суттєво вплинули
такі чинники: обмежене фінансування або відсутність коштів на придбання
літератури та підписку періодичних видань; дефіцит видань з окремих
вузькоспеціальних питань; надто висока вартість книг; погано налагоджене
книговидавниче інформування; незадовільна робота бібліотечних колекторів
щодо комплектування фондів бібліотек галузевою літературою; відсутність
належних зв’язків з країнами СНД тощо. За цих умов бібліотеки самі шукають
необхідну літературу через посередників. Однак таке комплектування не
систематичне і не своєчасне. У зв’язку з цим останнім часом фонди бібліотек
збільшуються повільно.
Станом на 1.01.2014 року загальний фонд бібліотек НДІ НААН налічує
3 099 768 прим. документів. До фондів бібліотек НДІ у 2013 р. надійшло 24 822
примірників видань. Середній показник надходження документів до однієї
бібліотеки склав 591 примірник.
Найбільшу частину серед джерел комплектування фондів у звітному році
склали дари та книгообмін. Незначний відсоток становили купівля,
надходження документів, виданих установою. Слід зазначити, що значно
зменшився обсяг надходження книг і суттєво збільшився – періодичних видань.
Найбільші показники нових надходжень у бібліотеках НДІ, надходження
до фондів яких становили понад 1 тис. прим. Це бібліотеки Інституту олійних
культур ( Запорізька обл.) – 3 122 прим.(за рахунок приєднання фонду
дослідної станції); Інституту захисту рослин (м. Київ) – 1 980 прим.;Інститут
овочівництва та баштанництва – 1 785 прим.; ННЦ «Інститут аграрної
економіки» – 1 731 прим.; ННЦ Інститут виноградарства і виноробства ім.
В.Є. Таїрова – 1 609 прим.; ННЦ ІМЕСГ – 1082 прим. Понад 500 примірників
документів отримали 8 бібліотек; понад 200 прим. – 19 установа; менше 200 – 8
бібліотек НДІ. (Таблиця 3 )
Найнижчі показники надходження у бібліотеках Інституту сільського
господарства Північного Сходу – 28 прим. та Інституту сільського господарства
Полісся –74 прим.
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Керівники окремих установ надавали дієву допомогу бібліотекам у
комплектуванні фондів, виділивши для цього кошти.
У 2013 році на передплату періодичних видань бібліотеці ННЦ ІМЕСГ
було виділено близько 70 000 грн. Заслуговує на увагу фонд цінних, рідкісних
видань, що зберігається у фондах бібліотеки (609 прим.). Книги зберігаються в
спеціально обладнаній стінній шафі,окремо заведена на них картотека.
На комплектування фонду бібліотеки Інституту захисту рослин у 2013
році було використано 40 763 грн. Бібліотека отримує наукові видання
зарубіжних провідних установ. Інститут захисту рослин надсилає примірники
своїх видань до Книжкової палати України і ННСГБ НААН.
Загальна кількість документів наукової бібліотеки ННЦ «ІЕКВМ» складає
177 892 одиниць зберігання, розташованих на площі 200 м2.
Найбільшу частину серед джерел комплектування бібліотечного фонду у
звітному році склали дари та книгообмін, а купівля зведена майже нанівець. За
звітний період до бібліотечного фонду надійшло 284 примірників, із них:20
монографій, 12 збірників наукових праць, 22 навчальних посібники, 9 керівних
матеріалів, 2 довідкових посібника, 57 авторефератів, 5 методичних
рекомендацій, 8 дисертацій, 149 періодичних видань (із них 22 іноземних).
Наукова бібліотека здійснює книгообмін з бібліотеками установ
ветеринарного профілю України, Росії, Сербії, Білорусії, Польщі.
На
01.01.2014
р.
основний
фонд
бібліотеки
Інституту
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва
становить 47772 прим., з них 16685 прим. – книги і брошури, 31087 прим. –
періодичні видання. На комплектування бібліотечного фонду з бюджету
Інституту було витрачено 10 961,36 грн. Крім того, на 3 892 грн. було отримано
літератури шляхом книгообміну та благодійництва. В бібліотеку за звітний
період надійшло 272 прим. наукових і періодичних видань, із них: книжок – 92
прим., журналів – 180 прим.
Загальна кількість надходжень документів у наукову бібліотеку ННЦ
«ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» становить – 409 примірників , з них книг 185
примирника на суму 3 004.62 грн. та періодичних видань 212 прим., до
обмінного фонду надійшло 1 200 прим. Списано з обмінного фонду 199 прим.
На 01.01.2013р. загальний фонд наукової бібліотеки становить 103 273
примірника, із них: книги - 33617 прим., періодичні видання – 57704 прим. В
структурі фонду наукової бібліотеки налічується 910 рідкісних, цінних видань,
які зберігаються у шафі під склом. Планується перенести раритетний і цінний
фонд в окреме приміщення після ремонту. Проведена передплата на періодичні
видання на 2013 рік: вітчизняних видань виписано – 29 журнали та 8 газет на
суму 12224.02 грн. та 4 іноземних журналів на суму 3256.15, загальна сума
передплати становить 15 480.17 грн. через Укрпошту та 2 журнали по
перерахуванню на суму 950.00 грн.
У звітному році бібліотеці Інституту розведення і генетики тварин
НААНУ (Київська обл.) на придбання книг та передплату періодичних видань
було перераховано14 632 грн. . Оформлено передплату періодичних видань на
2014 рік, яка складає 17 назв. Продовжувалась робота з формування фонду
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цінних видань, яких у фонді налічується 745 од., усі вони занесені до
електронного каталогу.
Формування фонду наукової бібліотеки здійснюється з пріоритетних
напрямків діяльності ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського». Повноцінне
комплектування фонду бібліотеки є запорукою ефективного проведення
науково-дослідних робіт з урахуванням досягнень вітчизняного і світового
розвитку науки. Незважаючи на будь-які труднощі, бібліотека намагається
використати всі можливості для поповнення фонду. Комплектування фондів
бібліотеки здійснюється за рахунок стандартних форм: власні видання ННЦ
«ІГА»; безкоштовний книгообмін; отримання літератури в дар; передплата
періодичних видань. Протягом року бібліотека отримала 1240 примірників
наукової продукції інституту, по безкоштовному книгобміну і власних видань
297 примірників.
Ще одним джерелом комплектування є передплата на періодичні видання.
Періодичні видання бібліотека має в повному обсязі. Дирекція завжди
підтримує бібліотеку в цьому питанні, виділяючи кошти на оплату періодики. У
2013 році до бібліотеки надійшло 207 періодичних видань.
Бібліотека має унікальний фонд раритетних видань, які мають не лише
наукову, а й історичну значимість. Серед них, наприклад: «Російський
чорнозем» В.В. Докучаєва (1883р.) та видання журналу «Почвоведение»
починаючи з 1901 року (з дня його заснування). Цьому сприяло те, що свого
часу фонд бібліотеки поповнився з приватних бібліотек академіка О.Н.
Соколовського, професорів М.К. Крупського, О.М. Можейка, О.М. Грінченка.
Кількісний склад його біля 1 300 примірників.
Обмінний фонд бібліотеки 4630 примірників складається з видань
наукової продукції інституту. Цей фонд використовується для комплектування
бібліотечних фондів інституту, кнігообміну з профільними науковими
установами, для обов’язкового розсилання по бібліотекам України, а також для
реалізації.
Станом на 1. 11. 2013 року загальний фонд бібліотеки Біосферного
заповідника Асканія-Нова” ім. Ф.Е. Фальц-Фейна налічує 14780 примірників
документів. У звітному році до фонду надійшло: книг – 33, періодичних видань
– 217, інших документів – 7, загальна кількість – 257 примірників.
Комплектування здійснювалось, як і в 2012 році, переважно за рахунок книг,
які бібліотека отримала в дарунок і літератури по обміну між бібліотеками
наукових установ. Частина періодичних видань придбана установою за кошти.
Обмінний фонд налічує 361 видань, це переважно методичні рекомендації,
каталоги, покажчики праць, збірники праць, видані Біосферним заповідником
„Асканія-Нова”. У 2013 році книгообмін проводився між бібліотеками
заповідника та НБС ім. М. М. Гришка, Нікітського ботанічного саду –
Національного наукового центру, Інститутом тваринництва степових районів
«Асканія-Нова» ім. М. Ф. Іванова. Продовжувалось поповнення фондів
зарубіжними науковими виданнями завдяки співробітництву з зоопарком м.
Праги (Чеська республіка), з зоопарком м. Брно (Чеська республіка),
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Берлінським Тієрпарком, Музеєм природознавства м. Альтенбурга (Німеччина).
Усього з обмінного фонду бібліотеки у 2013 році було видано 10 документів.
В бібліотеку Миронівського інституту пшениці надійшло 38 примірників
книг на суму 880,00 грн., періодичних видань у 2013р надійшло - понад 500
примірників газет, журналів України 68, Росії -25, загальний книжковий фонд
становить 40453 прим. Фонд комплектується за рахунок книг, які бібліотека
отримує в дарунок, та згідно договорів про безкоштовний книгообмін між
науковими установами і інститутом. Всього підписано 24 договори: з них 1
договір з Інститутом землеробства і селекції НААН Білорусі, 6 договорів з
науковими установами Росії, решта – з інститутами України. Кошти, які виділяє
інститут використовується на придбання періодичних видань, в 2013р.
передплатили на суму понад 11 тис грн.
Станом на 01.01.2014 року фонд бібліотеки Інституту сільського
господарства Полісся налічує 25 094 примірників. За 2013 рік загальна кількість
надходжень становить 5 примірників, в тому числі книг - 5 на суму 555,00
гривень. У звітному році на передплату періодичних видань затрачено 6654,20
грн. Фонд цінних і рідкісних видань складає 70 примірників. Це книги періоду
1894-1945 років по біології, селекції, захисту рослин, агротехніці хмелю, праці
видатних вчених Чарльза Дарвіна, Тімірязєва К.А., енциклопедичні словники
Брокгауза. Стан їх зберігання задовільний, вони відокремлені від основного
фонду в окрему шафу і розміщені в хронологічному порядку. На них складена
картотека.
Комплектування фонду бібліотеки Інституту рису НААН в 2013 р.
здійснювалось за рахунок: передплати періодичних видань, отримання
літератури в дар, по книгообміну. За 2013 р. в фонд бібліотеки Інституту рису
НААН надійшло 421 документ: із них 90 книг на суму 1226 гривень; 140
примірників періодичних видань; 191 примірник інших документів: методичні
рекомендації, брошури, автореферати дисертацій, тощо.
Незважаючи на нестабільність бюджетного фінансування, докладається
максимум зусиль для поповнення фондів книгами, періодичними виданнями
Основні джерела надходжень до бібліотеки це дари вчених та наукових
установ, передплачені періодичні видання, книгообмін.
Основний відсоток надходжень до бібліотек становили періодичні та
продовжувані видання, що негативно позначається на обслуговуванні вчених і
спеціалістів агропромислового виробництва. Із року в рік окремі бібліотеки
змушені скорочувати репертуар передплачених видань.
Позитивним у діяльності бібліотек НДІ є створення фонду цінних і
рідкісних видань. Фонд цінних і рідкісних видань бібліотек НДІ НААН
залишається незмінним 76 818 прим.
Важливим у комплектуванні, як відомо, є книгообмін – одне з сучасних та
найважливіших джерел поповнення фондів бібліотек новою профільною
літературою. Тому в кожній бібліотеці НДІ повинен бути виділений обмінний
фонд. На жаль, не кожна бібліотека його має або не повідомляє про нього. Із 42
бібліотек, що подали звіти, 29 зазначили показники обмінного фонду.
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У зв’язку з реорганізацією, яка здійснюється в установах НААН, в деяких
бібліотеках відбулося приєднання фондів бібліотек, установи яких
реорганізовано. Подібні явища впливають на доступ фахівців до потрібної
літератури.
Слід зазначити, що не всі бібліотеки мають документи, видані на власній
базі установи, книги співробітників, виданих власним коштом авторів у інших
видавництвах. Крім того прикрим є те, що не всі бібліотеки володіють
інформацією про вихід та видання праць співробітників установи. Зазвичай такі
видання відсутні не лише у фондах бібліотек НДІ, а й у ННСГБ НААН.
Деякі бібліотеки НДІ використовували власні можливості отримання
електронних ресурсів, використовуючи можливості Інтернету та пошукових
серверів.
Діяльність бібліотек НДІ з питань формування фонду нині потребує
належного фінансування, оснащеності бібліотек сучасною комп’ютерною
технікою та швидкісними каналами зв’язку, високого професіоналізму та
адаптованості бібліотечних фахівців до нового електронного середовища.
За теперішніх складних умов бібліотечним працівникам НДІ НААН
необхідно налагоджувати зв'язки з дирекцією інститутів і разом прикладати
зусилля для пошуку резервів комплектування бібліотек.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
Ефективність діяльності бібліотек НДІ НААН залежить від стану їхньої
матеріально-технічної бази. У звітному році збільшилась кількість бібліотек, де
використовуються комп’ютерна техніка та придбано нове обладнання.
Адміністрації ряду установ віднайшли можливості для покращення умов
роботи і зберігання фондів бібліотек.
Актуальною залишається проблема дефіциту площ. Фонд бібліотеки
Інституту рибного господарства з моменту переїзду в дане приміщення (1971
р.) збільшився втричі і для нього вже не вистачало місця у книгосховищі. Тому
дирекцією Інституту рибного господарства було прийнято рішення про
виділення кімнати, до якої переміщено частину фонду.
У 2013 році покращився стан матеріально-технічного забезпечення
бібліотеки ННЦ ІМЕСГ. В читальній залі було зроблено сучасний ремонт,
закуплені сучасні бібліотечні меблі.
Частково покращили стан матеріально-технічної бази бібліотеки:
Інституту картоплярства, Інституту сільського господарства Західного Полісся,
Національного інституту винограду і вина «Магарач» – придбано комп’ютери,
встановлені закриті вітрини для книг. зроблені ремонти.
У бібліотеках існує багато господарських проблем, які за браком
бюджетних коштів залишаються невирішеними. Стан приміщень багатьох
бібліотек НДІ НААН не відповідає діючим нормам, вимогам збереження
фондів і належному рівню обслуговування. Так, потребують ремонту
приміщення бібліотек Інституту сільського господарства Полісся, Інституту
сільського господарства Причорномор’я (ремонт заплановано), та ін.
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Капітальний ремонт, якого потребує більшість бібліотек, неможливо
провести, хоча протягом звітного року в деяких бібліотеках ця проблема все ж
таки вирішувалася.
Бібліотеки НДІ намагаються поліпшувати матеріально-технічну базу за
рахунок придбання комп’ютерної та копіювальної техніки.
Стан матеріально-технічної бази бібліотек НДУ можна вважати
задовільним.
Наявність комп’ютерної техніки, локальних комп’ютерних мереж з
виходом в Інтернет давала можливість бібліотекам не тільки якісно
обслуговувати користувачів, а й суттєво поповнювати фонди новими
документами. Із 42 бібліотек (49 комп.), які мають комп'ютери, 32 підключені
до Інтернету.
Подальшого загострення набуває проблема єдиного програмного
забезпечення, яке використовується у бібліотеках як наукових установ, так і
інших систем та відомств. Бібліотеки НДІ не мають програмного забезпечення.
Більшість бібліотек використовують у роботі демонстраційну версію
програми ІРБІС.
Зростаючі завдання інформаційного забезпечення наукової діяльності в
НДУ НААН потребують піднесення роботи бібліотек на якісно новий рівень,
перетворення їх на ефективні, потужні, оснащені сучасною комп’ютерною
технікою інформаційні центри, об’єднані в єдину інтегровану інформаційну
систему.
КАДРОВИЙ СКЛАД
Впровадження інновацій у роботу бібліотек науково-дослідних установ,
сучасні зміни, що відбуваються у бібліотечно-інформаційній діяльності,
викликали потребу в фахівцях нового типу, професійні якості яких відповідали
б сучасним вимогам.
Сьогодні працівники бібліотек НДУ – активні помічники науковців у
виконанні науково-дослідної роботи, вони повинні володіти сучасними
комп’ютерними технологіями, бути обізнаними в інформаційно-бібліотечній
справі. Для підтримки високого рейтингу бібліотеки науково-дослідної
установи у ній мають працювати наукові співробітники, бібліографи,
бібліотекарі нового типу з фаховою освітою.
Не зважаючи на структурні зміни, що відбулися протягом 2011-2013 рр.
кількість працюючих у бібліотеках залишається сталою. На 1.01.2014р. у
бібліотеках НДІ працювало 66,5 співробітники, з яких тільки 25 мають вищу
фахову освіту, вищу не фахову – 28, решта – іншу освіту.
Із 42 бібліотек НДІ достатньо укомплектовані штати в бібліотеках:
інституту тваринництва (Харківська обл.), інституту рибного господарства (м.
Київ), Селекційно-генетичного інституту – НЦНС (м. Одеса), ННЦ «ІЕКВМ»
(м. Харків), ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії» (м. Харків), ННЦ
«ІМЕСГ»(Київська обл.), інституту розведення і генетики тварин (Київська
обл.), ННЦ – Нікітського ботанічного саду, ННЦ Інституту виноградарства і
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виноробства ім. В.Є. Таїрова (м. Одеса), інституту сільського господарства
Карпатського регіону (Львівська обл.). У решті бібліотек НДІ штати
укомплектовані незадовільно.
Аналіз звітів показав якісні та кількісні зміни кадрового складу бібліотек
НДІ. У зв’язку з реорганізацією та ліквідацією деяких установ змінюються їх
юридичні статуси.
Невід’ємною складовою бібліотечної діяльності є підвищення кваліфікації.
Для повноцінної роботи бібліотек НДІ велике значення має фахова підготовка
бібліотечних працівників. З цією метою ННСГБ НААН з 2002 р. проводить
постійно діючі курси з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників
сільськогосподарських бібліотек. Але не всі інститути мають можливість
відрядити працівника бібліотеки на курси через відсутність належного
фінансування.
Виходячи із сучасних реалій бібліотеці, як інформаційному центру, для
задоволення потреб користувачів, створення нових послуг потрібні спеціалісти
нової формації, які поєднують глибоке знання бібліотечної теорії і практики,
уміння організовувати роботу з використанням комп’ютерної техніки та
телекомунікаційних технологій. Значною мірою визначальним чинником
оцінки професіоналізму колективу та його керівника є рівень підготовки
планово-звітної документації бібліотеки. Тому обов’язковим компонентом
підготовки і підвищення кваліфікації бібліотечних працівників є освоєння
новітніх інформаційних технологій, інтеграцій ресурсів, що забезпечить
конкурентоспроможність у професійній діяльності.
ВИСНОВКИ
Функціонування бібліотеки за умов інформаційного ринку перетворює
здійснення інноваційних процесів на завдання стратегічного характеру, а
конкуренція з боку інформаційного оточення сприяє активному впровадженню
інновацій. Інноваційний процес
ХХІ ст. стає базовим для визначення
виробничого та соціокультурного потенціалу бібліотек і потребує управління
на рівні формування інноваційної політики. Аналіз звітних матеріалів бібліотек
науково-дослідних інститутів у 2013 р. засвідчив активізацію їх діяльності
впровадження сучасних інформаційних технологій, зокрема збільшується
кількість бібліотек, які у своїй діяльності використовують комп’ютерні
технології та займаються створенням власних баз даних за профілем установи а
також продовження роботи з інформаційно-бібліографічного забезпечення
аграрної науки та виробництва. Однак, слід відмітити, що переважна більшість
бібліотек не впроваджуються комп’ютерні та телекомунікаційні технології,
необхідні для забезпечення пошуку документів, наявних у бібліотечних
фондах, їх замовлення, доступу до віддалених електронних ресурсів,
електронної доставки документів абонентам та виходу у світовий
інформаційний простір. Певною мірою невиконання даної програми, тобто не
повноцінне задоволення інформаційних потреб працівників наукових установ,
пов’язане з рядом важливих чинників – це, в першу чергу, скорочення
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бібліотечних кадрів, зменшення або навіть відсутність фінансування процесу
забезпечення бібліотек інформаційними системами, новітніми вітчизняними та
іноземними виданнями тощо. Усі ці труднощі, що виникають в науководослідних інститутах мережі Національної академії аграрних наук негативно
впливають на стабільність роботи бібліотек цих установ.
Однак, потрібно шукати шляхи вирішення даної ситуації, розширювати
можливості для створення науково-інформаційної продукції. Одним з таких
шляхів є підготовка науково-допоміжних бібліографічних посібників і списків,
баз даних на допомогу науковим розробкам і науково-дослідній діяльності,
мета яких – популяризувати діяльність вчених АПК України, їх науковий
доробок, збільшення обсягу видавничої бібліографічної продукції, збереження
цінних, рідкісних, унікальних національних та зарубіжних документів
сільськогосподарської тематики шляхом створення їх електронних копій,
підвищення ефективності використання такого виду продукції для розвитку
бібліотек НДІ та мережі бібліотек НААН в цілому, організації їх діяльності на
вимоги часу, зокрема координації, кооперації та інтеграції у світовий
інформаційний простір. Варто відзначити незначні позитивні зміни в цьому
виді діяльності бібліотек науково-дослідної установ.
З боку Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
допомога бібліотечним фахівцям в освоєнні комп’ютерних технологій, навичок
пошуку та отримання інформації в мережі Інтернет, основ менеджменту та
маркетингу надається на базі курсів підвищення кваліфікації для бібліотечних
працівників, що регулярно проводяться ННСГБ НААН.
Звичайно, вирішення фінансових проблем, які виникають на сучасному
етапі у діяльності бібліотек, можливе лише за активної участі уряду,
керівництва Національної академії аграрних наук України, інформаційнобібліотечної ради та директорів інститутів НААН.
Таким чином, спільні зусилля з боку держави, керівників Національної
академії аграрних наук України та інститутів мережі НААН, Національної
наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН та самих бібліотечних
працівників забезпечать належне фінансування, підвищення професійного рівня
кадрів та вдосконалення матеріально-технічної бази бібліотек, що в сумі
посилить роль бібліотек НДУ в системі інформаційно-бібліографічного
забезпечення аграрної галузі в сучасних умовах розвиток вітчизняної аграрної
науки та виробництва.
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Таблиця 1
Порівняльні статистичні показники загальної кількості обслужених
користувачів і кількості виданих документів за 2000- 2013 рр.

Роки
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Кількість б-к НДІ,
що надіслали звіти
50
45
57
62
64
63
64
64
63
64
68
54
42
42

Кількість
користувачів
16 253
14 010
18 976
19 090
21 793
37 448
28 402
28 547
27 422
27 590
23 975
21 806
17 330
17 014

203

обслужених Кількість
документів
1 039 864
910 202
1 147 257
1 081 109
1 140 388
1 193 522
1 266 337
1 199 178
1 180 196
1 196 201
1 171 012
982 698
724 148
653 313

виданих

203

204

23

22

21

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8

6
7

5

2
3
4

1

№

Інститут кормів та сільського
господарства Поділля
Ін-т с/г-ва Степової зони
Ін-т с/г Полісся +філія
Ін-т олійних культур
Ін-т агроекології і
природокористування
ННЦ Ін-т аграрної економіки
ННЦ Ін-т бджільництва
Ін-т біоенергетичних культур і
цукрових буряків
Ін-т ветеринарної медицини
Ін-т водних проблем і меліорації
Ін-т захисту рослин
ННЦ Ін-т землеробства
Ін-т картоплярства
ННЦ ІМЕСГ
Миронівський ін-т пшениці
Ін-т продовольчих ресурсів
Ін-т рибного господарства
Ін-т розведення і генетики тварин
Ін-т садівництва
ДНКІБШМ
Національний ін-т винограду і
вина”Магарач”
ННЦ Нікітський бот сад
Інститут сільського господарства
Криму

Назва установи

258
284

689

120
141
170
182
200
217
85
112
98
205
155
68

376
54
231

297
106+96
85
169

2013
262

Кількість
зареєстрованих
користувачів

258
270

1335

150
143
1400
201
210
596
150
137
410
212
422
78

396
67
266

366
195+140
108
173

2012
261

258
284

1440

120
141
1400
864
200
499
85
112
414
209
823
68

376
71
291

322
180+130
120
169

2013
262

Кількість
обслужених
користувачів

2169
3569

7204

5200
3372
2427
11247
320
360
1007
4205
2443
485

1300

6700
580
2726

1137
1900+1350
1119
3600

2012
1590

2169
3240

7339

1000
3000
5200
1265
2717
6363
240
484
600
4225
3008
436

7000
572
3201

1309
1900+1300
1771
2500

2013
1600

Кількість відвідувань

6960
10585

78506

10800
8325
52150
4836
11422
55678
1798
3585
9200
11500
14690
1271

28000
1460
15162

6838
5250+3800
4000
6300

2012
8900

6960
9329

80308

7000
3700
52100
2088
13622
23240
1775
2363
3124
11275
16433
1250

28500
1420
19206

4555
4800+3900
5313
5300

2013
8700

Кількість
виданих документів

Таблиця 2
ПОРІВНЯЛЬНІ СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ З КІЛЬКОСТІ ОБСЛУЖЕНИХ КОРИСТУВАЧІВ, КІЛЬКОСТІ
ВІДВІДУВАНЬ ТА КІЛЬКОСТІ КНИГОВИДАЧ БІБЛІОТЕК НДІ НААН У 2013 РОЦІ
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41
42

40

34
35
36
37
38
39

33

32

29
30
31

28

27

26

25

24

Ін-т біології тварин
Ін-т с/г Карпатського регіону
НААН
Селек.-генет.ін-т Націонал. Центр з
насіннєзнавства
Ін-т с/г Причорномор’я
ННЦ Ін-т виноградарства і
виноробства
Ін-т свинарства і АПВ
Ін-т с/г Західного Полісся
Ін-т с/г Північного Сходу
ННЦ Ін-т грунтознавства та
агрохімії
ННЦ Ін-т експеримент. і клінічної
ветеринар. медицини
Ін-т овочівництва і баштанництва
Ін-т рослинництва
Ін-т тваринництва
Біосфер. заповідник Асканія-Нова
Ін-т зрошуваного землеробства
Ін-т рису
Ін-т тварин. Степових р-нів НН
селек-генет центр з вівчарства
Ін-т помології
Ін-т с/г мікробіології
303
80
9 658

170
510
478
132
202
74
166

506

305
150
88
317

39
554

460

149
315

419
120
17 330

150
510
700
143
218
85
213

510

604
287
288
965

700
591

205

1820

236
827

332
120
17 014

175
510
530
137
202
85
186

512

610
305
104
1257

39
554

1700

198
620

5072
2014
148 602

3600
14420
6000
1478
2021
1842
6196

7868

5040
2482
288
9003

700
6489

2100

3099
2880

3612
1278
145 636

3220
14420
11242
1235
2932
1870
6642

7834

4800
2515
423
7334

378
6648

1900

3014
1900

15111
10099
724 148

3600
31000
50211
4677
3063
3571
33483

12264

30240
7518
433
38060

3400
61942

25000

16970
12490

10839
8773
653 313

3100
31000
83938
5155
4131
3604
32498

12147

32330
9686
1550
38052

2467
61876

24100

17201
10305
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

11

9
10

8

6
7

5

2
3
4

1

№

Інститут кормів та
сільського господарства
Поділля
Ін-т с\г-ва степової зони
Ін-т с/г Полісся +філія
Ін-т олійних культур
Ін-т агроекології і
природокористування
ННЦ Ін-т аграр. економ.
ННЦ Ін-т бджільництва
Ін-т біоенергетичних
культур і цукрових буряків
Ін-т вет.медицини
Ін-т захисту рослин
Ін-т водних проблем і
меліорації
ННЦ Ін-т землеробства
Ін-т картоплярства
ННЦ ІМЕСГ
Миронівський ін-т пшениці
Ін-т продовольчих ресурсів
Ін-т рибного госп-ва
Ін-т розв.і генетики тварин
Ін-т садівництва
ДНКІБШМ
Національний ін-т

Назва установи

242
505
1026
171
209
411
326
513
99
601

451

2246

803

1559
498

56

214
26+42
85

1545

971
570
1082
131
430
417
367
474
106
776

426

1980

719

1731
115

105

331
5+69
3122

827

Нові
надходження
2012
2013

206

89058
36770
119518
40332
17415
44800
67511
34427
3100
127216

80951

21585
99803

87095

78939
8090

7165

73607
25089+45614
2504

27764

89247
37315
120600
40453
17415
44000
67878
34901
3206
127992

74640

101783

87814

80670
8203

7270

73931
25094+45683
5595

27680

Загальний
фонд б-ки НДІ
2012
2013

9087
309
212
100

1200
31
170
4445

1175
31
170
4445

2000

41

27
105
40

501

9036
284
205
100

1700

41

23
105
40

1200

Обмінний
фонд
2012
2013

203
235
609
1213
270
747
1461
9340

124
745
1451
9340

1500

1200

13927

300

144

2007
70+53

140

203
235
609
1213

1500

1200

13927

286

144

2007
70+53

140

Фонд цінних та
рідкісних видань
2012
2013

Таблиця 3
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФОНДІВ БІБЛІОТЕК НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ІНСТИТУТІВ НААН
у 2013 році
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41
42

39
40

38

37

34
35
36

33

27
28
29
30
31
32

26

25

24

23

22

28
265
19 867

Всього

575

625

24 822

126
272

421

448

257

1785
470
906

284

244
1609
325
301
28
580

223

140

452

355

267

475

224

608

688
470
903

469

310
377
205
276
105
612

328

242

345

417

267

винограду і вина”Магарач”
ННЦ Нікітський бот сад
Інститут сільського
господарства Криму
Ін-т біології тварин
Ін-т с/г Карпатського
регіону НААН
Селек.-генет.ін-т Націонал.
Центр з насіннєзнавства
Ін-т с/г Причорномор’я
ННЦ Ін-т виног і винороб.
Ін-т свинарства і АПВ
Ін-т с/г Західного Полісся
Ін-т с/г Північного Сходу
ННЦ Ін-т грун. та агрохімії
ННЦ Ін-т експерт. і клініч.
вет.медицини
Ін-т овочів. і баштан.
Ін-т рослинництва
Ін-т тваринництва
Біосфер. заповідник
Асканія-Нова
Ін-т зрошуваного
землеробства
Ін-т рису
Ін-т тварин. степ.р-нів
ННселек-генет ц. з вівч.
Ін-т помології
Ін-т с/г мікробіології
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3 071 670

14054
48481

131963

12574

131625

14523

87415
57400
169536

177608

16056
101873
55595
29049
25362
72259

124698

119268

55856

292586

195536

3 099 768

14270
47772

132309

12386

132073

14780

88486
57400
156318

177892

16300
103273
55390
29204
22549
73269

136433

119375

56308

315490

195536

63 948

670

1360

609

1770

371

1153
5000
736

10700
10838
50
617
4200

5560

80

1500

179

54 669

791

1531

785

1877

361

1235
5000
1134

4630

7

11701

5560

90

1520

179

76 818

4162
220

2692

22

1576

111

2027
24771
303

700
1300

41
910
110

1425

3021
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77 002

4162
220

2692

34

1576

111

2027
24771
303

700
1300

41
910
110

1425

3021
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НАУКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗВІТІВ
БІБЛІОТЕК ДОСЛІДНИХ СТАНЦІЙ ЗА 2013 РІК
Останнє десятиліття в історії України позначено глибокими
перетвореннями в усіх сферах суспільно-політичного та економічного життя.
Широка інформатизація на основі інноваційної діяльності поставили перед
усіма суспільними інститутами, зокрема – бібліотеками, важливу проблему
вибору шляхів їх адаптації до сучасних вимог. Саме тому 18 травня 2011 року
Президія НААН ухвалила рішення про оптимізацію чисельності установ і
працівників з метою поліпшення науково-інноваційної діяльності в мережі
науково-дослідних установ НААН, розширення обсягів впровадження
завершених наукових розробок, налагодження робіт з оцінки, комерціалізації
та використання об'єктів права інтелектуальної власності. При оптимізації
чисельності наукових установ, структури їх та кількості працюючих
застосовується диференційований підхід залежно від категорії установ і рівня
кваліфікації співробітників та конкретних здобутків.
Відповідно до цього, науково-дослідна робота повинна концентруватися у
спеціальних центрах, а не розпорошуватися по дрібних дослідних станціях, які
іноді не мають відповідних кадрів чи необхідної матеріальної бази. Це у свою
чергу призвело до вкрай критичної ситуації в бібліотеках даної мережі, яка
полягає у невідповідності між дуже важливими завданнями, які нині мають
виконувати бібліотеки дослідних станцій, і їхньою матеріально-технічною
базою, фінансуванням за остаточним принципом, професіональним рівнем
бібліотечних працівників. У результаті реорганізації мережі науково-дослідних
установ, значна їх кількість скоротилася, зменшився штат працівників, в першу
чергу бібліотекарів, які змушені працювати за сумісництвом з основною
посадою, без оплати. Крім того, і самі бібліотечні працівники не завжди
належним чином виконують свої функції, для багатьох із них стало правилом
ігнорувати свій обов‘язок звітування.
Як наслідок 2013 року з 51 бібліотеки дослідних станцій надіслано звітні
матеріали 34 бібліотеками (це на 5 менше, ніж у минулому році). Не надійшли
звіти з бібліотек Львівської, Одеської, Харківської областей та АР Крим.
Закарпатська науково-дослідна станція лососівництва та відтворення
зникаючих видів риб вдруге надіслала лист з повідомленням, що, наразі, власна
бібліотека Закарпатської НДС відсутня і знаходиться тільки на стадії
створення, а працівники станції використовують літературні джерела
бібліотеки Інституту рибного господарства НААН. Донецька дослідна станція
Інституту овочівництва і баштанництва НААН не надіслала звіт, повідомивши
листом про те, що згідно штатного розпису посада зав.бібліотеки відсутня.
Однак, якість та достовірність інформаційних даних навіть тих звітних
матеріалів, що надіслані, знаходяться на надзвичайно низькому рівні. Так,
більшість бібліотек дослідних станцій виявили недбале, формальне ставлення
до звітної документації. 12 із них обмежилися статистичними даними, до того
ж неповними (бібліотеки Уладово-Люлинецької ДСС, Ялтушівської ДСС,
Донецької ДС, Розівської ДС, Білоцерківської ДС, Полтавської ДСДС
208

ім.. М.І. Вавилова, Дослідної станції луб’яних культур, Сумської ДС, ДМ
«Маяк» та Носівської СДС). Бібліотеки Срненської та Устимівської ДС замість
повноцінних звітів надіслали листи-пояснювальні записки, до того ж, багато
бібліотек надсилають звіти попередніх років, у яких лише змінюють кількісні
показники, зокрема бібліотека Ерастівської ДС. Лише 8 бібліотек надіслали
план на 2014 рік.
Аналіз наявних звітів за 2013 рік показав, що і культура виконання
обов'язків та доручень бібліотечних працівників, і якість звітних матеріалів
порівняно з минулими роками (а вони й раніше були не в найкращому стані)
значно погіршилися.
Неповні дані про обслуговування користувачів у матеріалах Ерастівської
ДС. Відсутня інформація про інформаційно-масові заходи в звітних матеріалах
Ялтушківської, Донецької, Розівської, Білоцерківської ДС. Бібліотека
Ялтушівської ДС не надала дані про матеріально-технічне забезпечення. Як і
минулі роки, у звітах 12 бібліотек дослідних станцій не вказано даних про
наукову інформаційно-бібліографічну діяльність. Дана ситуація створює
враження, що в цих бібліотеках функції обмежуються лише видачею
документів та нечастим інформуванням про нові надходження, якщо вони є.
Зберігається негативна тенденція неякісного виконання текстових частин
звітів, які здебільшого нагадують звіти-відписки: опис статистичної форми без
аналізу і конкретизації, суміш звіту і плану роботи. Це дає підстави зробити
висновок, про те, що бібліотечні працівники виконують свої обов‘язки
формально, особливо в тих установах, де працюють за сумісництвом, без
оплати.
На жаль, лише 8 бібліотек із 34 надіслали звіти, що відповідають
установленим вимогам, де чітко, досконало, на конкретних прикладах, зі
знанням своєї справи висвітлюються й аналізуються всі аспекти діяльності
бібліотек дослідних станцій. Це бібліотеки Черкаської ДСДС, Буковинської
ДСДС, Прикарпатської ДСДС, Донецької ДСДС, Дніпропетровської ДСДС,
Кіровоградської ДСДС, Веселоподільської ДСС, ДС карантину винограду і
плодових культур, Південної ДСДС. Порівняно кращі звіти Черкаської ДС
біоресурсів,
Мелітопольської
ДС
зрошувального
садівництва
ім. М.Ф. Сидоренка. Ватро зазначити, що переважна більшість названих
установ – це реорганізовані науково-дослідні інститути.
Таким чином через численні недоліки в надісланих звітах та процес
реорганізації науково-дослідних установ мережі склалася ситуація, яка
ускладнює проведення огляду та складання рейтингових таблиць, тому ми
зробили спробу проаналізувати роботу 34 бібліотек дослідних станцій за
основними напрямами їхньої діяльності та виявити закономірності динаміки
їхньої роботи.
Варто відзначити і приємні події, які очікують цього року, зокрема ювілеї
відзначають такі бібліотеки:

Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція
ім. М.І. Вавилова – 130 років;

Сарненська дослідна станція – 100 років;
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Білоцерківська дослідно-селекційна станція – 90 років;

Черкаська дослідна станція біоресурсів – 85 років;

Дослідна станція карантину винограду і плодових культур –
65 років;

Устимівська дослідна станція рослинництва – 60 років;

Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція –
55 років;

Південна державна сільськогосподарська дослідна станція –
45 років;

Подільська дослідна станція садівництва – 45 років;

Дослідна станція «Маяк» – 40 років;

Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція –
30 років;

Одеська дослідна станція – 25 років.
Колектив Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
щиро вітає ювілярів і бажає подальших творчих успіхів, нових трудових
звершень, реалізації нових доленосних планів, високих досягнень у
благотворній інноваційній діяльності – сприянні розвитку українського
державотворення. Висловлюємо велику вдячність, шановні колеги, за активну
професійну і громадянську позицію, корпоративну співпрацю, відданість своїй
справі та покликанню.
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОРИСТУВАЧІВ
На сучасному етапі аграрії потребують значної кількості інформації з
різних питань ведення обраної галузі. Практика засвідчує, що зібрана і
опублікована інформація про стан ринків, ціни на сільськогосподарську
продукцію і ресурси, прогнози ринкових і виробничих ситуацій, різні правові
документи і нормативи, суспільно необхідні витрати виробництва тощо, не
відповідає запитам учасників аграрного ринку, окрім того і товаровиробники
не в змозі самотужки забезпечити себе більшістю перерахованих видів
інформації оскільки її джерела з використанням WCB-технології досить
розпорошені, навіть з допомогою спеціальних пошукових систем процес
довготривалий і не завжди результативний.
Іншою складовою зазначених проблем є забезпечення аграріїв
інформацією про нові технології (інновації) і серед інших завдань необхідно
вивчити попит на спеціальну літературу і бібліографічні показники з трансферу
інновацій в АПВ. Важливу роль у цьому можуть відіграти бібліотеки дослідних
станцій, які реалізують функції якісного, оперативного інформаційнобібліографічного обслуговування колективів і окремих співробітників
дослідних установ.
Вирішення широкого спектру актуальних завдань у сучасних умовах
потребує
системного
вивчення
інформаційно-інноваційних
потреб
користувачів; надання доступу до інформації всім категоріям співробітників;
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упровадження ефективних форм і методів поширення досягнень науковотехнічних і технологічних досліджень; використання індивідуальних та
колективних підходів до пошуку та засвоєння потрібної інформації,
становлення системи методичного забезпечення, адекватних вимогам
інформаційно-комунікативного середовища.
Незважаючи на незадовільний стан комплектування фондів новітніми
джерелами інформації та недосконалість інформаційно-технічної бази,
бібліотеки ДС, у межах своїх можливостей, прикладають зусилля для
оптимальної організації діяльності.
Через зміну якісного та кількісного складу дослідних станцій мережі ми не
можемо об’єктивно порівняти показники кількості користувачів, їх
обслуговування та видачі документів. Однак варто зазначити, що найвищі
показники обслуговування користувачів у бібліотеках Черкаської ДСДС –
1008 користувачам було видано 10650 документів; Уладово-Люлинецької ДС –
376 корист. – 6650 док.; Тернопільської ДСДС – 320 корист. – 4600 док.;
Донецької ДСДС – 255 корист. – 14496 док.; Хмельницької ДСДС – 220 корист.
– 7500 док.; Буковинської ДСДС – 190 корист. – 3120 док.; Веселоподільської
ДСС – 182 корист. – 6109 док.; Полтавської ДСДС ім. М.І. Вавилова – 180
корист. – 11180 док.; Артемівської ДСР – 177 корист. – 811 док.; Черкаської ДС
біоресурсів – 176 корист. – 3773 док.; Волинської ДСДС – 167 корист. – 11973
док.; Луганської ДСДС – 160 корист. – 4700 док.
Звичайно зниження зацікавленості користувачів через відсутність нових
надходжень та сучасних технологій призводить до зменшення кількості
користувачів. Але на цей показник також мала вплив оптимізація науководослідних установ НААН, що призвело до скорочення штату співробітників
дослідних станцій. У свою чергу зменшується показник кількості виданих
документів, що пов’язано зі станом комплектування фондів і проведення
інформаційно-масових заходів.
Щодо найменших показників обслуговування користувачів слід
відзначити, що у бібліотеці Донецької ДС зафіксовано виданих документів
лише 10 (кількість обслужених користувачів не вказано), Сумської ДСС 16
корист. – 1600 док.; ДС «Маяк» 18 корист. – 2700 док. У звіті бібліотеки
Розівської дослідної станції не вказано кількість обслужених користувачів,
кількість зареєстрованих – 7.3, кількість виданих документів – 2970. На жаль,
через відсутність текстового звіту нема пояснень щодо цих показників. Знову
зазначаємо у більшості бібліотек дослідних станцій низькі показники в
обслуговуванні науковців і спеціалістів АПК, на що впливає також скорочення
кількості працюючих у дослідних станціях.
Таким чином, можна зробити висновок, що ситуація з наданням
бібліотеками якісних послуг науковцям і спеціалістам АПК залишається
незадовільною, що не відповідає сучасним інформаційним потребам
працівників дослідних станцій. Крім того, як показує аналіз звітів, позитивних
зрушень в удосконаленні системи обслуговування користувачів упродовж
останніх років не спостерігається.
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Частково проблему оперативного інформування користувачів в умовах
відсутності комп'ютерів можна вирішити, активно впроваджуючи в бібліотечну
діяльність міжбібліотечний абонемент (МБА). Згідно звітних матеріалів, у
2013 році даним видом обслуговування користувалися лише 4 бібліотеки.
Загальна кількість абонентів, що користувалися послугами МБА, складає 253
осіб. Це бібліотеки Донецької ДСДС (218 аб.), Уладово-Люлинецької ДС (15
аб.), Хмельницької ДСДС (10 аб.), ДС карантину винограду і плодових культур
(10 аб.).
Як свідчать результати аналізу, обслуговування користувачів бібліотек
дослідних станцій шляхом такої важливої форми обслуговування, як МБА не
збільшується, що викликано відсутністю коштів на пересилання документів,
зведеної інформації про видання, що зберігаються у фондах
сільськогосподарських бібліотек, а також реакції центральних бібліотек на
запити бібліотек дослідних станцій.
ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Однією з базових складових роботи науково-технічних бібліотек ДС є
довідково-бібліографічне та інформаційне забезпечення науково-дослідної
діяльності, яке відповідало б вимогам сьогодення.
Результати вивчення та аналізу звітних матеріалів бібліотек ДС показує,
що цей напрям роботи забезпечується такими формами, як ознайомлення з
планами науково-дослідної діяльності відповідних установ, ведення картотек
наукових тем ДС і нових надходжень, індивідуальне обслуговування науковців
ДС, добір науково-інформаційної літератури з тематики, проведення оглядовоінформаційних заходів тощо.
Серед функцій бібліотекаря головною є щоденне спілкування з
науковцями, спеціалістами, аспірантами ДС, надання їм різноманітної
інформації у вигляді усних і письмових тематичних, фактологічних,
бібліографічних, бібліотечних довідок. Проте, на жаль, значна кількість
бібліотек ДС неправильно веде облік бібліографічних довідок у режимі
«запит – відповідь», а 6 бібліотек – взагалі не подали цих даних у своїх звітах
(Ялтушківської, Артемівської, Розівської, ДС карантину винограду і плодових
культур, Сумської, Південної дослідних станцій). Високі показники виконання
усних і письмових довідок у бібліотек Донецької ДСДС – 12000 дов.,
Ерастівської ДС – 2556 дов., Кіровоградської ДСДС – 1750 дов.,
Веселоподільської ДСС – 1688 дов., Волинської ДСДС – 1261 дов.,
Буковинської ДСДС – 1230 дов.
Протягом 2013 року бібліотеками ДС було надано 25494 довідок, у 2012
році цей показник становив 26576 довідок (у. 2011 – 5888 дов., 2010 – 4747
дов., 2009 р. – 12535 дов., 2008 р. – 12904 дов., ), однак, як вже зазначалось,
порівнювати ці показники недоцільно.
3 бібліотечні установи дослідних станцій зазначили відсутність виконання
даної роботи (Донецької ДС, Білоцерківської ДСС, Устимівської ДС).
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Таким чином, можна зробити висновок, що бібліотеки ДС або зовсім не
виконують указану функцію, або не ведуть її облік, що у свою чергу, впливає
на авторитет бібліотеки і її працівників, а також на якісне проведення наукових
досліджень.
Досить поширеним та ефективним методом інформаційно-масового
пропагування книги вважаються організація та оформлення книжкових
виставок, тематичних полиць та переглядів літератури, дні інформації, дні
науки та дні спеціаліста. У 2013 році бібліотеками дослідних станцій
організовано і проведено 493 інформаційно-масових заходів (у 2012 році –
530, у 2011 – 225 зах., у 2010 – 497 зах.). Найбільше інформаційно-масових
заходів проведено бібліотеками Черкаської ДСДС (55 заходів, зокрема 35
книжкових виставок та переглядів літератури), Уладово-Люлинецької ДСС (48
заходів, з них 35 – виставки та перегляди), Донецької ДСДС (42 заходи, з них –
22 – виставки та перегляди), Носівської ДС (324 заходи, з них 5 – виставки та
перегляди), однак не всі бібліотеки зазначили у звітах особливості їх
організації та тематику.
Вже не перший рік найкращі показники в цьому напрямі діяльності
демонструє бібліотека Черкаської ДСДС, де є 7 постійнодіючих виставок і ще
17 було оформлено у 2013 році, функціонують 7 тематичних книжкових
полиць, оформлено і підготовлено 11 відкритих переглядів літератури, з яких 4
– тематичні, зроблено 5 тематичних підборок, проведено 4 дні інформації, 5
днів спеціаліста, 5 бібліографічні огляди, поновлено матеріали в 9 тематичних
папках, оформлено 5 стендів, прочитано 3 лекції та ін.
Бібліотеки дослідних станцій активно співпрацюють з місцевими
публічними бібліотеками, з установами мережі НААН, з якими
організовують книжкові виставки, проводять індивідуальні та групові
бесіди-рекомендації, бесіди-консультації, бесіди з пропаганди наукових
розробок.
На жаль, не всі заклади подають конкретну, з назвами і коментарями
інформацію, обмежуючись цифровими показниками.
Слід відмітити, що активність бібліотечних установ дослідних станцій у
довідково-бібліографічному та інформаційному обслуговуванні знижується.
Зовсім не проводили цю роботу в бібліотеках Ялтушівської ДСС, Донецької
ДС та Білоцерківської ДС, Розівської ДС, бібліотека Устимівської ДС провела
1 масовий захід. Звичайно, такий рівень обслуговування не відповідає
сучасним інформаційним потребам користувачів.
Головною метою інформаційно-бібліографічної роботи бібліотек ДС має
бути сприяння науково-виробничій діяльності співробітників дослідних
станцій. При цьому велике значення має підготовка наукових бібліографічних,
біобібліографічних покажчиків та бібліографічних списків літератури. На жаль,
продовжується тенденція зменшення кількості підготовлених посібників – 13 (у
2012 – 19, 2011 – 5, 2010 – 16), списків літератури – 54. Крім того, 13
бібліотек взагалі не відображають цей вид роботи у своїх звітах.
Отже, проаналізувавши інформаційно-бібліографічну діяльність
бібліотек дослідних станцій за 2013 рік, в цілому слід визнати, що вона
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залишається на низькому рівні, незважаючи на певні зусилля окремих
закладів: бібліотеки дослідних станцій вимушені використовувати лише
старі форми роботи (виставки, огляди, тематичні картотеки тощо). При
цьому тематика і її реалізація повторюються щороку, негативно
впливаючи на рівень обслуговування користувачів. Крім того, жодна
бібліотека, що має сучасне обладнання, не надає інформацію про види і
способи використання комп’ютерів у своїй роботі. Така діяльність не
може задовольнити потреби сучасних наукових працівників і
спеціалістів, потреби аграрної науки і виробництва.
ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНДУ
Проведення ефективних та продуктивних науково-дослідних робіт на
дослідних станціях залежить від якості й повноти комплектування фондів
бібліотек дослідних станцій з урахуванням досягнень вітчизняного та
світового розвитку науки. Якісне комплектування фонду обумовлене
багатьма чинниками, головними серед яких є постійне вивчення ринку
різноманітних носіїв інформації, читацьких запитів, планів науково-дослідної
діяльності відповідних установ, систематичне вивчення використання фонду,
своєчасне звільнення його від застарілої й дублетної літератури.
З року в рік ми змушені констатувати, що на комплектування фонду
бібліотеки негативно впливає відсутність бюджетного фінансування,
збільшення вартості книг, незадовільне централізоване книгозабезпечення. У
2013 році зміна пріоритетів держави щодо майбутнього бібліотек, кількісна
недостатність, дефіцит бюджетного фінансування та підвищення цін на книги
поглибили існуючі проблеми комплектування фондів і призвели до
спонтанності цього процесу, спричинивши тим самим зниження кількості
нових надходжень та їх якості. Як наслідок, формування фондів бібліотек
дослідних станцій у звітному році залишилося гострою проблемою. Так
само актуальною залишається відсутність у більшості бібліотек новітньої
техніки (комп'ютери, копіювальні апарати), яка в значній мірі допомагала
з вирішенням проблеми задоволення інформаційних потреб користувачів.
За даними аналізу звітних матеріалів, у 2013 році бібліотеки дослідних
станцій отримали 4 270 нових видань (2012 – 5 671 прим., 2011 – 3424 прим.),
із них – лише 833 книги (минулого року – 712 кн., 2011 р. – 352 кн.). При цьому
фонди 6 бібліотек (Дніпропетровської ДСДС, Ерастівської ДС, Донецької ДС,
Луганської ДСДС, Миколаївської ДСДС та Сарненської ДС) поповнилися
лише періодичними виданнями. Бібліотеки Білоцерківської ДСС та Розівської
ДС не вказали даних стосовно надходження документів. Бібліотека УладовоЛюлинецької ДСС зазначила такі показники надходження документів: всього –
7,2, із них книги – 5,5, періодичні видання – 17. На жаль, через відсутність
текстового звіту, не дано пояснень стосовно таких показників.
Найбільшу кількість нових видань отримали бібліотеки Тернопільської
ДСДС (670 прим.), Хмельницької ДСДС (499 прим.), Донецької ДСДС (354
прим.), але в переважній більшості це періодичні видання. Проаналізувавши
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щорічні надходження, можна зробити висновок, що їх кількість не знаходиться
на належному рівні, обмежуючись лише вітчизняними виданнями (за рідкісним
винятком), що ускладнює діяльність бібліотек дослідних станцій.
На жаль, проблема поповнення бібліотечних фондів не може бути
вирішена лише силами самих бібліотечних працівників, навіть якщо вони
професіонали високого рівня, цю проблему треба вирішувати на державному
рівні, тим паче в складних умовах реорганізації сільськогосподарських
підприємств.
Частково цю проблему можна вирішити шляхом книгообміну між
бібліотеками. Відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну
справу» бібліотеки мають право безкоштовно передавати одна одній
документи. Однак, як зазначалося, впроваджують у бібліотечну діяльність
міжбібліотечний абонемент (МБА) лише 4 бібліотек з 34. У звітах за 2013 рік
наявність обмінного фонду зазначили 14 бібліотек: ДС луб’яних культур (3610
прим.), Полтавської ДСДС (830 прим.), Білоцерківської ДС (700 примірників).
Як і минулого року, Донецька ДС без пояснень у текстовому звіті зазначила
кількість документів обмінного фонду – 10380, що дорівнює її основному
фонду (згідно звітних матеріалів). На жаль, у е у всіх звітах вказується, яким
чином і з якими закладами відбувається обмін літературними джерелами. До
того ж більшість бібліотек не заповнили позицію «обмінний фонд», й у
текстових звітах також немає даної інформації, що свідчить про формальний
підхід бібліотек дослідних станцій до використання книгообміну в інтересах
користувачів та поповнення власного фонду взагалі.
Основною причиною незадовільного стану формування бібліотечних
фондів дослідних станцій є майже повна відсутність фінансування. У більшості
випадків поповнення бібліотечних фондів здійснюється за позабюджетні кошти
(господарська діяльність станції, благодійність і спонсорство) та обміну між
бібліотеками.
Як наслідок, бібліотеки дослідних станцій неспроможні в повному обсязі
задовольнити інформаційні потреби своїх користувачів, фонди не
оновлюються, знаходяться у критичному стані і поступово перетворюються в
архів, що у свою чергу негативно впливає на забезпечення науково-дослідних
робіт.
Однак вирішення проблем можливе зусиллями бібліотекарів. В умовах
недостатнього фінансування діяльність наукових бібліотек окремих дослідних
станцій була спрямована на комплектування і поповнення бібліотечного фонду
з різних джерел: договірна система, благодійність, безкоштовний книгообмін з
профільними інститутами НААН України Як приклад можна навести
діяльність ДУ «Донецька ДСДС ІР імені В.Я.Юр’єва НААН», якою складено
договори про взаємообмін літератури з іншими установами мережі та регіону.
Крім того, бібліотека займається поповненням фонду електронних видань, що
відбувається шляхом переписування повнотекстових документів з мережі
Інтернет; подарунків від користувачів; придбання літератури на електронних
носіях; передплати періодичних видань. Таким же шляхом іде бібліотека
Кіровоградської ДСДС, яка продовж року одержувала наукову літературу з
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Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, Подільського
державного аграрно-технічного університету, Національного університету
біоресурсів і природокористування України, Миколаївського національного
аграрного університету, Інституту тваринництва НААН, Національної академії
аграрних наук України, Інституту сільського господарства степової зони
НААН, Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН.
Відповідно до програми збереження бібліотечних фондів бібліотеки ДС
повинні систематично перевіряти їх, вивчати попит на документи, вилучати
застарілі та дублікатні видання. Однак, лише 4 бібліотеки засвідчили
виконання даної роботи у звітах (Уладово-Люлинецьої ДСС, Ерастівської ДС,
Донецької ДСДС, Іванівської ДСС), згідно яких у 2013 році вилучено 440
примірників (у 2012 – 847 прим., 2011 р. – 480 прим.). Більшість бібліотек ДС
або не проводять таку роботу взагалі, або, за браком нових надходжень, не
вилучають застарілі, зруйновані й дублікатні видання, оскільки це призводить
до поступового скорочення загального книжкового фонду.
Незадовільним залишається стан збереження цінних, рідкісних видань.
По-перше, неможливо визначити їх загальну кількість через те, що лише 17
бібліотек повідомили відповідні дані; по-друге, про стан роботи з цінними
документами, які мають важливу культурну цінність і є надбанням нації,
звітують лише окремі бібліотеки. Зокрема, у бібліотеці Донецької ДСДС
створено фонд цінних і рідкісних видань, який налічує 111 примірників. Це
книги періоду 1900-1945рр.з селекції та агротехніки зернових та технічних
культур, фізіології та біохімії рослин, роботи видатних вчених тощо. У
науково-технічній бібліотеці Артемівської ДС зберігається 208 одиниць цінних
та рідкісних видань, які розміщені у спеціальній кімнаті, обладнаній для
зберігання фондів, із заґратованими вікнами і вогнегасником. Ці приклади
наведено тому, що дані заклади подають конкретну, з назвами і коментарями
інформацію, а не просто цифрові покажчики.
КАДРОВИЙ СКЛАД
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
Найважливіші завдання бібліотек у сучасному світі все частіше
формуються як забезпечення вільного і необмеженого доступу до інформації і
збереження її джерел, оскільки ці обидва завдання вбирають у себе майже всі
інші. Бібліотекаря ж все частіше називають не зберігачем і пропагандистом
книги, а інформаційним спеціалістом, навігатором в океані інформації. Сучасна
бібліотека – це вже не лише книгосховище, а й своєрідний електронний архів.
Це єдине місце на землі, де надається доступ до інформації і на традиційних
носіях, і в електронному вигляді. Саме бібліотечні працівники доносять до
людей увесь спектр різноманітних інформаційних потоків і державотворчих
ідей. Бібліотекарі розкривають реальну картину світу, сприяючи всебічному
розвитку особистості.
Бібліотекар повинен орієнтуватися в системі книговидання і
книгорозповсюдження, опанувати широке коло джерел бібліографічної
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інформації, добре володіти методами бібліографічного пошуку, повинен знати
електронно-обчислювальну техніку, вміти користуватись електронними
базами даних.
Серед значущих якостей бібліотекаря, необхідних для успішної роботи,
велике місце посідають професійні. Ефективність роботи працівника бібліотеки
залежить від того, наскільки рівень його загальної і спеціальної освіти й
одержаних практичних навичок відповідає змісту виконуваних ним функцій.
Ситуація з кадровим складом бібліотек дослідних станцій мережі
залишається критичною, з 35 дослідних станцій, що надали звітні матеріали, в
3 установах бібліотекарі працюють на безоплатній основі, в 2 – на 0,5 ставки, в
9 – бібліотекарі працюють у штаті інших підрозділів, з них 4 – виконують свої
обов’язки за сумісництвом з основною посадою, Білоцерківська ДСС, Донецька
ДС та Закарпатська НДС зазначають відсутність посади бібліотекаря.
Звичайно, той факт, що лише в 17 установах є повноцінна посада бібліотекаря,
яка оплачується, впливає на якість виконання обов’язків, на стан збереження
фонду, і як результат – на звітування. Ті бібліотеки, які в минулому році
звітували про відсутність кадрів бібліотеки (Поліська ДС, Українська науководослідна станція, Прилуцька ДС) цього року звіти не надали.
Нинішня ситуація з комплектуванням кадрів ускладнена ще й тим, що
бракує фахівців, які мають бібліотечну освіту. Згідно даних за 2013 р. в 34
бібліотеках дослідних станцій, що надали звітну інформацію, налічувалося 32
бібліотечні працівники, з них лише 1 має вищу фахову освіту, вищу не
фахову – 22, середню спеціальну (фахову) – 5, середню спеціальну (не фахову)
– 2, загальну середню – 1, Мелітопольська ДСЗС не вказала освіту свого
працівника.
Спираючись на якість складання звітів, можна зробити висновок, що в
цілому кадровий склад бібліотечних працівників має низький рівень фахової
підготовки. Подальше впровадження в діяльність бібліотек дослідних станцій
сучасних новітніх технологій потребує високого професіоналізму. Для його
досягнення бібліотечним працівникам необхідно підвищувати свою
кваліфікацію, займатися самоосвітою, освоювати комп'ютерні технології,
виробляючи навички пошуку та отримання інформації в мережі Internet.
Варто зазначити, що 11 бібліотечні працівники мають стаж роботи до 5
років, 9 – понад 5 років, 10 – понад 10 років, із них 2 – понад 30 років стажу.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН разом з
Національним університетом біоресурсів і природокористування України
щорічно проводять курси підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. У
2013 р. слухачами цих курсів були бібліотекарі лише 3 дослідних станцій:
Волинської ДСДС, Асканійської ДСДС та Дослідної станції лікарських рослин.
Такий малий показник участі бібліотечних працівників пояснюється
недостатнім фінансуванням відряджень.
Велике значення для ефективної роботи бібліотек дослідних станцій має
їхнє матеріально-технічне забезпечення. На жаль, доводиться констатувати,
що й у 2013 році вона не покращилася порівняно з минулим. Задовільні умови
для обслуговування користувачів і для зберігання книжкових фондів мають
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бібліотеки Волинської ДСДС (загальна площа 183 кв. м., 20 читацьких місць),
Хмельницької ДСДС (загальна площа 170 кв. м., 50 читацьких місць),
Веселоподільської ДСС (загальна площа 160 кв. м., 12 читацьких місць),
Ерастівської ДС (загальна площа 158 кв. м., 20 читацьких місць),
Тернопільської ДСДС (загальна площа 156 кв. м., 45 читацьких місць, 3
читальних зали), Мелітопольської ДСЗС ім. М.Ф. Сидоренка (загальна площа
152 кв. м., 12 читацьких місць). Вкрай незадовільні умови для зберігання
книжкових фондів та обслуговування користувачів мають бібліотеки Сумської
ДСС (загальна площа 18 кв. м.), Устимівської ДСР (загальна площа 20,6 кв. м.),
Південної ДСДС (загальна площа 24 кв. м.), ДС «Маяк» (загальна площа 24 кв.
м.).
14 бібліотек ДС мають комп‘ютери (Кіровоградська ДСДС – 2,
Асканійська ДСДС – 2), 9 бібліотек – сканери, 11 бібліотек – копіювальні
апарати. 13 бібліотек користуються виходом у мережу Іnternet і 5 – у мережу
Ethernet.
Звичайно, слід враховувати той факт, що матеріально-технічне
забезпечення бібліотек тих дослідних станцій, які в результаті реорганізації
залишили базу колишніх інститутів, порівняно краща, ніж тих, які навіть не
виділяють кошти на оплату праці штатної одиниці бібліотекаря. Саме тому
недоцільно порівнювати загальні показники матеріального забезпечення
бібліотек дослідних станцій з показниками попередніх років. Загалом, можна
сказати, що в більшості бібліотек дослідних станцій стан матеріально-технічної
бази залишається незадовільним, в окремих випадках навіть критичним: так
само залишаються господарські проблеми, пов’язані з відсутністю
фінансування, що не дає можливості забезпечити бібліотеки належними
відремонтованими приміщеннями та сучасною технікою. Звичайно, всі ці
негативні чинники впливають на збереження фондів та якість обслуговування
користувачів.
Не слід забувати, що наявність належних умов, впровадження сучасних
інформаційних технологій забезпечує науковців якісним та оперативним
інформаційно-бібліотечним обслуговуванням, що надихає їх на нові
дослідження та відкриття в галузях рослинництва, землеробства, тваринництва
на сучасному етапі розвитку вітчизняної аграрної науки та виробництва.
ВИСНОВКИ
Аналіз діяльності бібліотек дослідних станцій у 2013 р. свідчить, що існує
невідповідність між сучасними вимогами до наукових аграрних бібліотек в
умовах інформатизації та комп’ютеризації суспільства та їхнім рівнем
функціонування в усіх аспектах бібліотечної справи. Одним із факторів, який
негативно вплинув на рівень інформаційно-бібліографічного обслуговування
дослідних станцій, є процес реорганізації сільськогосподарських підприємств,
який наразі розглядається як найефективніший шлях підвищення їх
конкурентоспроможності. Це призводить до скорочення працівників наукового
підрозділу, зменшення чи навіть відсутності фінансування процесу
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забезпечення бібліотек дослідних станцій інформаційними системами,
новітніми вітчизняними та іноземними виданнями тощо. Оскільки бібліотеки
дослідних станцій комплектувалися в основному періодичними виданнями, це
спричинило зменшення кількості користувачів і негативно вплинуло на
забезпечення запитів науковців і спеціалістів науково-дослідних установ
новітньою інформацією.
Разом з тим, існує ряд недоліків у роботі бібліотекарів дослідних станцій,
зокрема застосування у своїй довідково-бібліографічній і інформаційній
діяльності лише традиційних форм і методів (книжкові виставки, огляди
літератури, дні інформації, спеціаліста, інформування про нові надходження),
не виконання окремими працівниками певних видів робіт (надання
бібліографічних довідок у режимі «запит–відповідь», впровадження у
бібліотечну діяльність МБА, виділення обмінного фонду, робота з цінними
документами тощо). Це не дивно, оскільки в багатьох структурах бібліотекарі
працюють не на повну ставку, або за сумісництвом з іншими посадами, або
взагалі на громадських засадах. Усе це негативно впливає на роботу бібліотеки.
Зважаючи на усі перераховані проблеми, слід спільними зусиллями
керівництва Національної академії аграрних наук, адміністрації дослідних
станцій та самими бібліотеками шукати шляхи вирішення даної ситуації.
Зокрема слід поліпшити матеріально-технічну базу наукових бібліотек:
залучати позабюджетні кошти для впровадження інноватики в бібліотечну
справу (придбання новітньої техніки та програмування); оновити фонди
бібліотек науковими і довідково-бібліографічними виданнями на паперових та
комп’ютерних носіях, інноваційною літературою; суттєво удосконалити
фахову підготовку і перепідготовку працівників у контексті впровадження
сучасних технологій інформаційно-бібліографічної діяльності; забезпечити
належні умови праці і її відповідну оплату працівникам бібліотек дослідних
станцій; співпрацювати з Центрами наукового забезпечення АПВ; взаємодіяти
з іншими бібліотеками системи НААН. Зі свого боку Національна наукова
сільськогосподарська бібліотека сприяє підвищенню ефективності роботи
сільськогосподарських бібліотек шляхом видання актуальних науковометодичних документів та організацією курсів підвищення кваліфікації, де
бібліотечним фахівцям надається допомога в освоєнні комп’ютерних
технологій, навичок пошуку та отримання інформацій основ менеджменту та
маркетингу.
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Таблиця 1
Порівняльні статистичні показники з кількості обслужених користувачів
та кількості книговидач у бібліотеках дослідних станцій у 2013 році
№
п/п

Назва установи

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Уладово-Люлинецька
ДСДС
Ялтушківська ДСС
Волинська ДСДС
Ерастівська ДС
Дніпропетровська ДС
Донецька ДСДС
Артемівська ДСР
Донецька ДС
Закарпатська ДСДС
Розівська дослідна
станція
Мелітопольська ДСЗС
ім. М.Ф. Сидоренка
Прикарпатська ДСДС
Білоцерківська ДСС
Кіровоградська ДСДС
Луганська ДСДС
Миколаївська ДСДС
ДС карантину
винограду і плодових
культур
ДС лікарських рослин
Веселоподільська ДСС
Полтавська ДСДС ім.
М.І. Вавилова
Устимівська ДСР
Сарненська ДС
ДС луб’яних культур
Іванівська ДСС
Сумська ДСС
Тернопільська ДСДС
Південна ДСДС
Асканійська ДСДС
Хмельницька ДСДС
Черкаська ДСДС

31
32
33
34

Черкаська ДСБ
Буковинська ДСС
ДС «Маяк»
Носівська СДС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

Кількість
обслужених
користувачів

Кількість
зареєстрованих
користувачів

Кількість
виданих
документів

326

376

3410

6650

67
85
150
22
255
177
18
91
8

67
167
*
37
255
177
*
134
*

1098
2358
*
330
2966
627
10
892
870

1310
11973
*
2005
14496
811
10
6398
2970

98

144

228

1382

104
94
133
30
42
20

97
94
180
160
42
61

1094
240
2100
644
400
1416

915
348
3600
4700
1500
5107

51
182
135

63
182
180

2310
2264
2720

11300
6109
К-11180

40
60
121
107
16
350
48
52
220
410

40
60
121
107
16
320
48
52
220
1008

450
3918
3160
865
1600
2500
70
113
4680
3648

600
8754
4620
4920
1600
4600
130
300
8800
10650

176
110
18
41

176
190
18
41

1573
3082
700
255

3773
3120
2700
575

* не вказано дані.
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Таблиця 2
Порівняльні статистичні показники з формування та використання
фондів бібліотек дослідних станцій у 2013 році
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Назва установи
Уладово-Люлинецька
ДСДС
Ялтушківська ДСС
Волинська ДСДС
Ерастівська ДС
Дніпропетровська ДС
Донецька ДСДС
Артемівська ДСР
Донецька ДС
Закарпатська ДСДС
Розівська дослідна
станція
Мелітопольська ДСЗС
ім. М.Ф. Сидоренка
Прикарпатська ДСДС
Білоцерківська ДСС
Кіровоградська ДСДС
Луганська ДСДС
Миколаївська ДСДС
ДС карантину
винограду і плодових
культур
ДС лікарських рослин
Веселоподільська ДСС
Полтавська ДСДС ім.
М.І. Вавилова
Устимівська ДСР
Сарненська ДС
ДС луб’яних культур
Іванівська ДСС
Сумська ДСС
Тернопільська ДСДС
Південна ДСДС
Асканійська ДСДС
Хмельницька ДСДС
Черкаська ДСДС
Черкаська ДСБ
Буковинська ДСС
ДС «Маяк»
Носівська СДС

Надход
ження
докумен
тів
7,2*

№ п/п
Назва установи

1

65*
87
234*
142
354
111
13
94
**

2
3
4
5
6
7
8
9
10

161

11

51
**
198
72*
21
24

12
13
14
15
16
17

175
28
81

18
19
20

70
7
205
64
220
670
30
86
499
40
150
11
130
100

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Уладово-Люлинецька
ДСДС
Ялтушківська ДСС
Волинська ДСДС
Ерастівська ДС
Дніпропетровська ДС
Донецька ДСДС
Артемівська ДСР
Донецька ДС
Закарпатська ДСДС
Розівська дослідна
станція
Мелітопольська ДСЗС
ім. М.Ф. Сидоренка
Прикарпатська ДСДС
Білоцерківська ДСС
Кіровоградська ДСДС
Луганська ДСДС
Миколаївська ДСДС
ДС карантину
винограду і плодових
культур
ДС лікарських рослин
Веселоподільська ДСС
Полтавська ДСДС ім.
М.І. Вавилова
Устимівська ДСР
Сарненська ДС
ДС луб’яних культур
Іванівська ДСС
Сумська ДСС
Тернопільська ДСДС
Південна ДСДС
Асканійська ДСДС
Хмельницька ДСДС
Черкаська ДСДС
Черкаська ДСБ
Буковинська ДСС
ДС «Маяк»
Носівська СДС

Загальний
фонд

13210
2101*
20133
17184*
5147
32032
17052
10380
40663*
7020
51304
20030
1182
16746
30578
23447
13561

50812
10546*
72928
1056*1
9158
54352
26350*
1500
22065
2375
2275
29930
22647*
9794
19931
2350*
3900

* неуточнені дані
** не вказано дані
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Таблиця 3
Порівняльні статистичні показники з інформаційно-масової
діяльності бібліотек дослідних станцій у 2013 році
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Загальна кількість інформаційномасових заходів на допомогу
науковому навчально-виховному
процесу

Назва установи
Черкаська ДСДС
Уладово-Люлинецька ДСДС
Донецька ДСДС
Носівська СДС
Волинська ДСДС
Хмельницька ДСДС
Мелітопольська ДСЗС ім. М.Ф. Сидоренка
Веселоподільська ДСС
Іванівська ДСС
ДС лікарських рослин
Прикарпатська ДСДС
Сарненська ДС
Тернопільська ДСДС
ДС карантину винограду і плодових культур
Буковинська ДСС
Черкаська ДСБ
Полтавська ДСДС ім. М.І. Вавилова
ДС луб’яних культур
Кіровоградська ДСДС
Сумська ДСС
Луганська ДСДС
Південна ДСДС
Ерастівська ДС
ДС «Маяк»
Закарпатська ДСДС
Артемівська ДСР
Дніпропетровська ДС
Асканійська ДСДС
Устимівська ДСР
Білоцерківська ДСС
Миколаївська ДСДС
Донецька ДС
Розівська дослідна станція
Ялтушківська ДСС

* не вказано дані.
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55
48
42
32
27
26
24
23
23
21
20
19
16
15
14
13
12
12
11
10
10
10
8
8
6
7
7
6
1
0
*
*

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАУКОВИХ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ БІБЛІОТЕК
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ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ МІЖВІДОМЧИЙ
ТЕМАТИЧНИЙ ЗБІРНИК «ІСТОРІЯ НАУКИ І БІОГРАФІСТИКА» :
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
О. П. Анікіна,
к. і. н., провідний науковий співробітник
сектору наукової бібліографії та біографістики
ННСГБ НААН
Науковий журнал, академі́чний журна́л або науковий журнал, що
рецензується – це журнал, в якому публікуються роботи із певної галузі
академічної науки. Статті, що надсилаються до таких журналів, зазвичай перед
публікацією рецензуються незалежними фахівцями, які не входять до складу
редакції журналу, а ведуть дослідження в областях, близьких до тематики
статті.
Науковий журнал вважається найбільш успішним та вдалим засобом
наукової комунікації в історії науки як першоджерело для опублікування
наукових ідей, теорій, результатів досліджень, місце для критичного розгляду
нових знань та поширення нових ідей, наукової та технічної інформації
зокрема, і наукового спілкування в цілому. Він є найбільш ефективною та
низьковартісною моделлю публікації та розповсюдження наукової інформації.
Публікація статті в журналі визначає рейтинг ученого, його пріоритет; через
посилання на попередні роботи забезпечується наступність у дослідженнях,
інтернаціональний характер науки.
Наукові журнали є однією із головних складових наукової літератури.
Рецензування матеріалів виконується для того, щоб захистити читачів від
можливих грубих помилок або фальсифікацій, а також щоб гарантувати, що
опубліковані роботи виконані на підставі наукового методу. Друку в науковому
журналі може передувати друк препринту. У багатьох країнах наукові журнали
проходять атестацію в урядових або громадських організаціях, які засвідчують
науковість видання і дотримання правил рецензування. В Україні таким
органом є Вища атестаційна комісія. Усі фахові наукові журнали в Україні
мають фахову реєстрацію.
Модель наукового журналу з’явилася близько 350 років тому. Першим
науковим журналом вважається німецький журнал «Acta eruditorum», який
почав публікуватися у Лейпцизі в 1682 році.
Донедавна наукові журнали здебільшого виходили друком у паперовому
вигляді, проте останнім часом, упродовж 10–15 років, намітилася стійка
тенденція по перенесенню їх на електронні носії.
Електронні журнали, та електронні публікації загалом, є невіддільною
частиною сучасного інформаційного суспільства, важливою складовою
наукової, освітньої та культурної сфери, оперативними засобами наукових
комунікацій. Видання електроних журналів стало можливим з появою Інтернет
(і особливо, Веб) як універсального загальнодоступного засобу інформації. В
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1991 р. нараховувалось усього 27 назв електронних журналів, але їх кількість
неухильно зростала
1994 р. – 180 назв
1996 р. – 2000 назв
1998 р. – 6777 назв
Початок ХХІ ст. – біля 15 тис. назв.
2007 р. – 45 тис. назв.
Щодо України можемо констатувати такі дані підраховані за офіційним
сайтом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. У окремому
відділі «Наукова періодика України» з 1802 фахових періодичних видання
(тобто це видання, які мають дві паралельні форми друковану і електронну),
суто електронних – 50.
Існують навіть прогнози щодо припинення виходу традиційних
(паперових) копій журналів – так звана «криза серіальних видань». Ця теза
дискутується в професійному колі, але сьогодні вже очевидно, що подальші
зміни неминучі. Дійсно, журнал без Веб-версії нині є рідкістю.
Електронні журнали – це прогресивне явище, яке з’явилось у нову еру,
забезпечуючи швидкість і повноту задоволення наукових інформаційних
потреб у знаннях, результатах науково-дослідної, дослідно-конструкторської,
проектно-технологічної та виробничої діяльності академічного та професійного
суспільства у світовому вимірі.
Серед переваг електронних журналів перед друкованими визначаються
оперативність та зручність пошукових можливостей.
Звичайно в еру друкованої наукової періодики такого темпу просто не
могло бути.
Термінологічно, «електронний журнал» – це будь-який журнал, що
доступний он-лайн, включаючи обидва види: і лише електронні журнали, і ті,
що існують паралельно і в друкованому, і в електронному вигляді.
Серед 50 видань, які не мають і не мали друкованих аналогів, існує і
електронне наукове фахове видання — міжвідомчий тематичний збірник
«Історія науки і біографістика». Засновник – Національна наукова
сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України.
У журналі публікуються наукові статті за всіма історичними науками.
Тематика визначена в таких межах: історія формування та розвитку наукових
шкіл, проблеми формування нового концептуального бачення історії науки та
біографістики, еволюція соціальної функції науки та методів наукових
розвідок, шляхи залучення наукової спадщини до вирішення нагальних питань
сьогодення.
Журнал існує сьомий рік. Засновано його у 2006 р. Він має фахову
реєстрацію: Постанова Президії ВАК України від 12 квітня 2007 р. № 1-05/4.
За весь період вийшло 26 випусків, 518 статей та рецензій. Періодичність
задекларована щоквартально, якої редакція намагається дотримуватися.
Головний редактор – В. А. Вергунов, д-р с.-г. наук, професор, членкореспондент НААН. Редколегія представлена 25 членами, з яких: 21 доктор
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наук: 8 – сільськогосподарських; 10 – історичних; 2 – біологічних; 1 –
педагогічних; 3 члени-кореспонденти НААН, 1 академік НАПН України.
Як висновок. В Україні процес створення електронних журналів та
відповідна робота бібліотек з цим інформаційним ресурсом відбувається із
запізненням приблизно в десять років, порівняно з країнами Північної Америки
та Західної Європи, хоча й досить активно розвивається за останні кілька років.
Здебільшого це – паралельні електронні видання, ще майже не відпрацьовані
технології створення й розповсюдження оригінальних електронних журналів.
Не налагоджені бізнес-моделі розповсюдження і сервіси роботи з такими
ресурсами; наявні онлайнові джерела наукової інформації в нашій державі
сьогодні є розпорошеними і не мають належної підтримки в аспекті їхньої
інтеграції та організації довготермінового зберігання та збереження.
Однак Україна отримала можливість врахувати і адаптувати відповідний
зарубіжний досвід, виважено застосувати вже перевірені на міжнародному рівні
технології та знання у створенні та розповсюдженні електронних журналів,
активному включенні їх до процесів наукової комунікації та бібліотечних
ресурсів, а отже уникнути неефективних шляхів розвитку і досить швидко
наздогнати передові країни світу. До того ж, в Україні створено передумови для
включення електронних публікацій до системи наукових комунікацій. Зараз у
фаховому середовищі активно обговорюється проблема входження українськиї
наукових періодичних видань до міжнародних наукометричних баз даних,
зокрема і до Scopus. Процес триває. Маємо надію, що наше електронне видання
увійде з часом до списку авторитетних наукових наукометричних журналів.
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НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ НАПОВНЕННЯ РЕФЕРАТИВНОГО
РЕСУРСУ ННСГБ НААН ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ
О.В. Капралюк,
к. с.-г. н., зав. відділу науковометодичної роботи
та реферування ННСГБ НААН
Важливою умовою успішного здійснення наукових досліджень є
своєчасне та ефективне інформаційне забезпечення потреб користувачів.
Галузевий інформаційний ресурс з питань сільського господарства формує
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії
аграрних наук України (ННСГБ НААН). Зазначимо, що відповідно до ДСТУ
2392-94 Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність.
Терміни та визначення понять. Інформаційні ресурси — це вся накопичена
суспільством інформація, яку зафіксовано на будь-яких матеріальних носіях,
що забезпечують її передавання у часі і просторі між різними користувачами
для вирішення наукових, виробничих, управлінських та інших завдань.
Важливою складовою галузевого інформаційного ресурсу є реферативний
журнал (РЖ) «Агропромисловий комплекс України», загальна інформаційнофактографічна база якого на кінець березня 2014 р. нараховувала понад 23 тис.
рефератів наукових публікацій. Відбір матеріалів для реферування є основним
моментом створення РЖ «АПК України». Його принципами є максимальна
повнота, цінність інформації, актуальність проблематики.
Вихідним матеріалом для РЖ «Агропромисловий комплекс України» є
весь потік вітчизняної аграрної наукової літератури, що надходить у фонд
ННСГБ НААН.
До реферування у РЖ «Агропромисловий комплекс України» підлягають
такі першоджерела:
- які за тематикою відповідають переліку агропромислових галузей знань;
- періодичні та продовжувані видання (журнали, бюлетені, збірники
наукових праць);
- книги і брошури (збірники матеріалів конференцій, нарад, симпозіумів,
монографії, посібники та інше) 2.
Відповідно до Положення про РЖ «Агропромисловий комплекс України»,
затвердженого Вченою радою ННСГБ НААН від 23 січня 2009р. (протокол №1)
п. 2.5 не підлягають реферуванню малоцінні наукові публікації, стандарти,
технічні умови, автореферати, інструкції, каталоги, прейскуранти,
енциклопедії, словники, довідники, бібліографічні матеріали, Закони,
Постанови Уряду та рекламні видання.
Як відомо, джерелом інформації слугує обов’язковий примірник
друкованих видань, що надходить до ННСГБ НААН. Це стосується, в першу
чергу, монографій, збірників наукових праць (неперіодичних), навчальних
посібників, тобто наукових книг). Згідно з Законом України від 9 квітня 1999
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року №595–ХІV «Про обов’язковий примірник документів», Про внесення змін
до статті 8 Закону України «Про обов’язковий примірник документів»
виробники документів зобов’язані доставляти обов’язковий безоплатний
примірник усіх видань до ННСГБ НААН. Порядок доставляння обов’язкового
безоплатного примірника документів визначено Постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608. Крім того, колишній
Президент України В.Ф. Янукович підписав Закон України №4319-VI від 12
січня 2012 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів», що
передбачає накладання штрафу на посадових осіб, фізичних осіб-підприємців
від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за недоставляння або
порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника
документів галузевої тематики. Слід зазначити, що частка наукових книг,
прореферованих в РЖ «АПК України» в 2011 р. становила лише 17%, 2012–
2013р. — 20%, основна ж частина припадає на статті з періодичних та
продовжуваних видань — 2011 р. — 84%, 2012–2013 рр. — 80%.
Згідно із Переліком наукових фахових видань затверджених ВАК України
загальна кількість фахових наукових періодичних та продовжуваних видань в
Україні з аграрної тематики становить 83 назви, ветеринарії — 20, економічних
наук — 274, історичних — 161 назв. Це видання науково-дослідних установ та
вищих навчальних закладів. Перелік наукових фахових видань є одним з
основних критеріїв відбору таких видань до реферування.
У РЖ «АПК України» відображається понад 120 назв наукових
періодичних і 70 назв продовжуваних видань, які опрацьовуються аналітично.
Необхідно зазначити, що приналежність часопису до категорії наукових
видань збільшує його значущість і є важливим для підготовки тематичних
спецвипусків. Окрім цього, звертається увага також на відповідність
тематичному напряму і повноті задоволення інформаційних потреб
користувачів. Найвагомішими вважаються видання наукових установ НААН
1.
Оскільки основну частку масиву рефератів складають статті з періодичних
та продовжуваних видань, то проаналізувавши видовий розподіл усіх
публікацій (за кількістю) в реферативній базі "Агропромисловий комплекс
України" за останні 3 роки, отримали наступні дані:
2011(№1-3, №4 2010) — періодичні видання — 62%
продовжувані видання — 21%
наукові книги — 17%
2012(№1-3, №4 2011) — періодичні видання — 55 %
продовжувані видання — 25 %
наукові книги — 20 %
2013(№1-3, №4 2012) — періодичні видання — 54 %
продовжувані видання — 26 %
наукові книги — 20 %
У 2011 р. найбільший масив наукових книг використовувався для
написання таких розділів РЖ, як економіка сільського господарства, організація
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і управління сільськогосподарських виробництвом — 51 назва (30,4%),
сільськогосподарські машини, знаряддя і обладнання — 15 назв (8,7%),
найменше — добрива, кормові культури і бджільництво по 1 назві (0,6%),
2012р. найбільше — економіка сільського господарства, організація і
управління сільськогосподарських виробництвом 60 назв (34,9%), історія
аграрної науки 20 назв (11,6%), найменше — свинарство, ветеринарія, харчова і
переробна промисловість — по 1 назві (0,6%), 2013 р. найбільше — економіка
сільського господарства, організація і управління сільськогосподарських
виробництвом 36 назв (26,7%), історія аграрної науки — 21 назва (15,6%),
найменше — хвороби, шкідники, захист рослин, хлібні злаки, зернові культури
по 1 назві (0,7%).

Проаналізувавши розподіл вхідного потоку документів за тематикою у
2011-2013 рр. до ННСГБ НААН слід зазначити, що серед тематичних розділів
журналу найповніше представлені питання, що стосуються економічних
аспектів агропромислового комплексу, далі йде тваринництво й рослинництво
найменше — рибництво, меліорація, ґрунтознавство, плодівництво та
овочівництво.
Згруповані в кінці РЖ «Агропромисловий комплекс України» списки
журналів дають можливість виявити в масиві, що розглядається моно- та
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політематичні журнали і оцінити ступінь їхньої інформативності для
реферативного ресурсу.
Відмітимо, що переважна кількість періодичних і продовжуваних видань
за останні три роки (2011–2013рр.) є монотематичними — 90%, частка ж
політематичних, які відображаються в декількох серіях становить близько 10%.
До політематичних слід віднести: наукові вісники Луганського національного
аграрного університету, Національного університету біоресурсів і
природокористування України, Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, Харківського
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, Харківського
національного
технічного
університету
сільського
господарства
ім. П. Василенка, аграрний вісник Причорномор’я, збірники наукових праць
Уманського
національного
університету
садівництва,
Вінницького
національного аграрного університету, наукові праці Південного філіалу
Національного університету біоресурсів і природокористування України
"Кримський агротехнологічний університет"
Отже, аналіз джерельної бази РЖ «АПК України» показав, що
реферуванню за 3 останні роки підлягало 33% назв періодичних видань, 14% —
продовжуваних і 53% книг (монографій, підручників тощо), проте за кількістю
примірників періодика становила 57%, продовжувані — 24%, книги — 19%.
Така закономірність пояснюється кризовими явищами в Україні, які внесли
зміни в доставляння обов’язкового примірника малотиражних видань, що
мають високу вартість. Це небажання видавця безкоштовно надсилати їх
одержувачам. Надходження обов’язкового безоплатного примірника від
державних видавничих структур можна вважати задовільним. Дещо гірша
ситуація з цим склалася з видавництвами, заснованих приватними
підприємствами. Не в повному обсязі виконується Закон у частині
розповсюдження обов’язкового примірника документів автором, який видає
його власним коштом. Крім того, книжковий ринок має проблеми, які
стримують розвиток книговидання: недостатній рівень державної підтримки
даної галузі; низька конкурентоздатність; відсутність інтересу до книжкової
продукції та ін. Періодичні і продовжувані видання, на противагу іншим,
надходять у ННСГБ НААН досить регулярно і стабільно, тому 57% і 24% від
загальної кількості рефератів РЖ «АПК України» припадає на реферати саме
цих видань відповідно.
Використана література
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ресурсах НБУВ / Н.Я. Зайченко // Документознавство. Бібліотекознавство.
Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів III
Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 травня 2006 р. — К., 2006. — С. 113–
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2. Поплавська С. Х. Реферативний журнал «Агропромисловий комплекс
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МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ННСГБ НААН НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ: МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОКАЗНИКИ
ЯКОСТІ
С.В. Бородін,
к.т.н., завідувач відділу впровадження
наукових розробок та технічного
забезпечення бібліотечних процесів ННСГБ НААН
І.Г. Піменов,
с.н.с. відділу впровадження
наукових розробок та технічного
забезпечення бібліотечних процесів ННСГБ НААН
Е.В. Юрчак,
н.с. відділу впровадження
наукових розробок та технічного
забезпечення бібліотечних процесів ННСГБ НААН
Як наголошується у Ризькій декларації, яка була прийнята 11 червня
2006 р. на зустрічі міністрів країн, що є членами або кандидатами на вступ до
ЄС, учасниками Європейської зони вільної торгівлі, та представниками інших
країн «ІКТ(інформаційні і комунікаційні технології (примітка – авт.) є
могутнім інструментом росту і розвитку. ЄС завдячує ІКТ чвертю зростання
ВВП та близько 50 % збільшення продуктивності. ІКТ також сприяють
підвищенню життєвих стандартів та соціальної активності європейців, надаючи
доступ до інформації, засобів комунікації, контенту й послуг, а також до
ширших та гнучкіших можливостей працевлаштування і боротьби з
дискримінацією». Таким чином, застосування інформаційно-комунікативних
технологій дозволяє значно підвищити продуктивність праці, задоволення
потреб суспільства в інформації та доступу до новітніх технологій.
У системі обліку статистиці належить одне з чільних місць, оскільки саме
вона, виявляє типовість, характерні риси, закономірність подій та трендів.
Особливість статистики полягає в тому, що вона говорить мовою цифр, що
відображають бібліотечне життя в усьому різноманітті його проявів. При цьому
керівника повинні цікавити передусім висновки, які можна зробити на основі
аналізу належним чином зібраних і оброблених цифрових даних. Такі задачі як
розпізнавання та генерація мови, створення пошукових систем аж до тепер
розв’язуються із мінімальною участю лінгвістів. Це зумовлено використанням
при розв’язанні вищезгаданих задач в основному статистичних методів.
Актуальність роботи визначається затребуваністю знання про
формування бібліотечної статистики в існуючій організації бібліотечної справи.
На сучасному етапі розвитку бібліотечної теорії і практики з’явилося
протиріччя між об’єктивними потребами бібліотек (інтелектуальними,
матеріально-технічними, інноваційними) на основі осмислення реальностей як
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сучасного інформаційного простору та існуючими підходами в організації
цього процесу.
Мета дослідження – пошук ресурсів збільшення кількості користувачів
бібліотеки.
Формуючи маркетинговий підхід в дослідженні результативності роботи
бібліотеки, необхідно виділити основні статистичні показники, які включають
показники роботи власне бібліотеки та її працівників-бібліотекарів. До
основних статистичних показників та їх характеристик відносяться:
1.
Облік читачів – показує кількість осіб, які користуються
документами бібліотеки. Одиницею обліку служить формуляр читача (як
паперовий так і електронний).
2.
Облік книговидачі – показує кількість документів (за галузями
знань), використаних читачами в усіх структурних підрозділах бібліотеки.
Облік видачі видань робиться по числу виданих екземплярів, зареєстрованих у
формулярі читача, листку читацької вимоги, книжковому формулярі або іншій
документації, прийнятій у бібліотеці, а також в електронній базі даних (ЕБД).
За одиницю видачі приймається: для книг, брошур, окремих номерів журналів і
газет – екземпляр. Для видань, об’єднаних в підшивку, залежно від запиту
користувача – підшивка або число екземплярів документів, які відповідають
запиту користувача, для компакт-дисків – диск.
3.
Облік відвідувань і звернень.
4.
Облік заходів – відвідування масових заходів включається в
загальне число відвідувань.
5.
Облік
запитів і
відповідей
на
довідково-інформаційне
обслуговування. Одиницею обліку разових запитів на довідково-інформаційне
обслуговування (ДІО) є запит. Облік разових запитів проводиться по числу
запитаних тем (для тематичних бібліографічних запитів);
- бібліографічних записів, що вимагають уточнення (для запитів на
бібліографічне уточнення);
- документів, наявність яких у фонді бібліотеки вимагається встановити
(для адресно-бібліографічних запитів);
- запитаних фактів (для фактографічних запитів);
тем,
що
вимагають
аналітико-синтетичного
перетворення
документальної інформації (для аналітичних запитів);
- методичних консультацій по роз’ясненню правил користування
бібліотекою, довідково-бібліографічним апаратом, документом (для запитів
орієнтаційного характеру). Одиницею обліку виконання разових запитів є усна
або письмова довідка, що містить відомості про одну тему, про один уточнений
бібліографічний запис, про одне встановлене видання, про один встановлений
факт, а також усна або письмова методична консультація з одного питання.
Облік загального числа виконаних запитів на довідково-інформаційне
обслуговування проводиться підсумком довідок, консультацій, зареєстрованих
в документації, прийнятій у бібліотеці.
6.
Середні показники роботи бібліотеки.
Читаність (Ч) – показник характеризує інтенсивність читання.
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Середнє число книг, виданих одному читачу в рік, обчислюється шляхом
ділення кількості виданих за рік документів (В) на число читачів,
зареєстрованих за рік (А). Ч=В/А.
Відвідуваність (Від.) – показник характеризує активність відвідування
читачами бібліотеки. Обчислюється шляхом ділення числа відвідувань за рік
(В) на число читачів (А). Від.=В/А.
Обіговість книжкового фонду (Об) характеризує міру використання
книжкового фонду. Обчислюється шляхом ділення кількості книговидач за рік
(В) на кількість книжкового фонду бібліотеки (Ф). Об=В/Ф.
Книгозабезпеченість (К) – показник характеризує величину книжкового
фонду у відношенні до числа читачів, тобто його достатність. Обчислюється
шляхом ділення кількості документів наявних у бібліотеці на кінець року (Ф) на
число зареєстрованих читачів (А) : К=Ф/А.
На етапі трансформацій та підвищення глобалізаційних впливів
потребують переосмислення питання формування статистик, до яких можна
віднести: перегляд базових завдань і значення бібліотечної статистики;
формування методологічних основ збирання, аналізу та оцінки статистик як
найважливішого
інформаційного
ресурсу
внутрішньо-бібліотечного
менеджменту; посилення функцій моніторингу та аналітичних запитів щодо
системи значень статистичних показників, що ставить на перший план
здійснення статистичних досліджень; розробка системного підходу до
впровадження менеджменту статистичного аналізу роботи бібліотеки.
Вдосконалення бібліотечної статистики як джерела відомостей про стан
бібліотечної справи набула особливої ваги в розвитку аграрного середовища
нашого суспільства, коли виникла необхідність системних змін мережі
сільськогосподарських бібліотек. Необхідно зазначити, що створення науковообгрунтованих підходів та методик оцінки діяльності ННСГБ та мережі
бібліотек буде більш результативним з використанням статистичних
показників.
Реальний стан зі статистичного обліку в ННСГБ.
На даний момент можемо відстежувати такі статистики:
- для книговидачі:
1. Облік читачів – загальна кількість читачів зареєстрованих в
бібліотеці (статистика за певні періоди непередбачена. Періодичність
потребує додаткових маніпуляцій).
2. Статистика читачів за категорією – кількість студентів, аспірантів,
науковців і т.д.
3. Запитуваність літератури – яке видання скільки разів було видане.
4. Запитувалось літератури за певний період.
5. Статистика за місцем видачі/зберігання виданої літератури –
загальна кількість книговидач за місцем книговидачі.
6. Статистика за місцем видачі/зберігання за певний період.
- для сайтів:
1.Кількість хостів які зверталися до сайту (рік, місяць, день) – вказує на
кількість реальних ip-адрес, які підключалися до сайту (відображає лише
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відносну відвідуваність сайту, так як за 1-ю реальною ip-адресою може
знаходитися більше сотні «сірих» ip-адрес.
2.Кількість hits – загальна кількість запитів до сайту (рік, місяць, день).
3.Кількість запитів до конкретної бази за день (на даний момент лише
одна база dnsgb. Періодичність потребує додаткових обчислень).
4.Кількість запитів за видами пошуку за день (стандартний, розширений,
словник і т.д. Періодичність потребує додаткових обчислень).
5.Кількість показаних результатів пошуку за день (періодичність
потребує додаткових обчислень).
6. 10…20 найпопулярніших електронних матеріалів, що знаходяться в
базі.
На даному етапі не проводилось тестування за такими напрямами:
статистичний аналіз запитуваної літератури; статистичний аналіз
запитуваної літератури за певний період; розподіл книговидач за категоріями
читачів і характером видань за певний період; розподіл книговидач за
категоріями читачів та видами видань за певний період; розподіл книговидач за
категоріями читачів і розділам знань за певний період; розподіл (по днях)
книговидач за категоріями читачів за певний рік/місяць для певного місця
видачі; розподіл (по днях) відвідувань (обслужених читачів) за категоріями
читачів за певний рік/місяць для встановлення місця видачі; розподіл
книговидач за категоріями читачів і місць видач за певний період; розподіл
відвідувань (обслужених читачів) за категоріями читачів і місць видач за
певний період часу; розподіл (по днях) відвідувань (обслужених читачів) по
місцях видач за певний рік/місяць; Розподіл (по днях) видач по місцях видач за
певний рік/місяць; розподіл (по днях) повернень по місцях видач за певний
рік/місяць; розподіл боржників по категоріям читачів і місць видач; розподіл
кількості записаних читачів за категоріями читачів і місць реєстрації за певний
період; розподіл кількості перереєстрованих читачів за категоріями читачів і
місць реєстрації за певний період; розподіл книговидач за категоріями читачів
та мови видань за певний період; розподіл відвідувань (не пов'язаних з
книговидачею) за категоріями читачів та видами відвідувань за певний період
часу.
Огляд Е-ринку та стану проникнення Інтернету.
За даними Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів – УАВК –
загалом читають 33–35 % українців, з них 10 % віддають перевагу електронній
книзі. Облік електронних видань, які не мають аналогів на паперовому носії,
веде Книжкова палата України, однак про їх обсяг говорити важко.
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Рис .1. Кількість електронних видань, випущених в Україні, тис шт, 2009-2011 роки
Джерело: УАВК

Відповідь на питання про популярність е-книги серед українців дає
опитування компанії GfK Ukraine, яка досліджувала читання книжок в Україні
[1]. Згідно з даними низки міжнародних аналітичних агенцій (Freedom House,
Internet World Stats, Economy Watch) рівень проникнення інтернету в нашій
країні близько 34 %. Україна за цим показником займає передостаннє місце в
Європі. Загальна ситуація з проникненням Інтернету за країнами наведена
нижче (рис. 1). «Дослідження поведінки як кінцевого користувача так і
сторони, що приймає рішення, стає набагато більш важливим, оскільки ці дві
групи є рушіями ринкових змін» за словами Джо Генрі, директора Bowker [2].

Рис. 2. Проникнення Інтернету. Джерел: [2].

Дослідження Bowker's Global e-book Monitor проводилося на початку
2012 р. серед Інтернет-користувачів 10 країн: Австралії, Бразилії, Франції,
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Німеччини, Індії, Японії, Південної Кореї, Іспанії, Великобританії та США.
Австралія, Індія, Великобританія і США займають провідні позиції за темпами
впровадження електронних книг в повсякденне життя: більше 20 %
респондентів повідомили, що вони придбали електронну книгу протягом
півроку до проведення дослідження. Серед респондентів у Франції та Японії
виявилося найменше покупців електронних книг – 5 % і 8 % відповідно.
Незважаючи на те, що поведінка покупців в цих країнах різниться, рівень
обізнаності людей в цілому однаковий: понад 80 % респондентів у кожній з цих
країн знають, що можна скачувати книги в електронному форматі. Дослідження
показало, що найбільш перспективними в плані темпів зростання є ринки
Бразилії та Індії. Більше 50% опитаних у цих країнах повідомили, що планують
у найближчі півроку придбати електронну книгу. Звідси випливає, що протягом
наступних шести місяців число покупців в Індії зросте в два рази, а в Бразилії –
в три рази. Близько третини респондентів у Великобританії і США
стверджують, що вони також планують незабаром придбати таку книгу. Для
порівняння, у Франції купівлю електронної книги планує лише одна людина з
п'яти, а в Японії – один з семи. Вік і стать також є найважливішими факторами,
що визначають купівельну поведінку в усьому світі. Наприклад, у більшості
країн, де проводилося дослідження, чоловіки частіше купують електронні
книги, ніж жінки. У Німеччині ці відмінності найбільш помітні: за останні
півроку електронну книгу придбали 18 % чоловіків і лише 8 % жінок.
Практично на всіх ринках спостерігається наступна тенденція: чим старше
респондент, тим менш імовірно те, що він в недавньому часі придбав
електронну книгу. Найвищий відсоток покупок у віковій групі 25–34
спостерігається в Індії, Бразилії, Великобританії та США, а найвищі показники
для вікової групи 18–24 – у Австралії, Іспанії, Німеччини, Південної Кореї та
Японії [3].
Результати. Система збереження сканованих матеріалів.
Середня швидкість сканування авторефератів складає 2100 сторінок в
день. Середній розмір однієї сканованої сторінки складає 15МБ. Середній
розмір сканованих матеріалів на день становитиме 30,76Гб. На даний момент
реальний об’єм жорсткого диску ПК, доступний для збереження сканованих
матеріалів, становить 400ГБ (465ГБ – 65ГБ під систему). Його об’єму вистачить
на 13 днів роботи. Необхідно вирішити питання збереження відсканованого
матеріалу в оригінальній якості (оптичні чи магнітооптичні носії, спеціалізовані
системи збереження даних.)
Постобробка відсканованих матеріалів (на прикладі авторефератів).
Швидкість подальшої обробки сканованих матеріалів (поділ на сторінки,
сортування в правильному порядку, виправлення нахилу, вирівнювання полів,
видалення фону, створення PDF, розпізнавання вмісту PDF) на ПК з
характеристиками Celeron 2,6GHz/256Mb RAM становить 140 сторінок в день.
На ПК Pentium Dual Core G850 3GHz, 4Gb RAM становить 370 сторінок в день.
Основна частина ПК мають характеристики Celeron 2,6GHz/256Mb RAM
(2006 р. випуску). При оновленні ПК швидкість обробки відсканованого
матеріалу збільшиться в два з половиною рази.
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Розміщення кінцевого матеріалу на сервері (рідкісні книги).
Розмір однієї відсканованої кольорової/сірої сторінки А5 (600dpi), після
попередньої обробки для розміщення на сервері, становить 1МБ. Таким чином
книга у 250 сторінок займає 250МБ.
Рис.3. Діаграма відвідувань сайту ННСГБ (дані авторів)

На даний момент реальний об’єм жорсткого диску Серверу, доступний
для розміщення матеріалів, становить 320ГБ. Його об’єму вистачить на 1310
книг. Фонд рідкісних книг становить 3500 книг.
Швидкість обробки пошукових запитів та навантаження
Статистика запитів до електронного каталогу (Веб-шлюз АБІС «ІРБІС»)
наведена у таблиці.
Таблиця *
Дата

Загальна кть запитів

Чер.13 67027
Лип.13 130580
Сер.13 121828
Вер.13 132565
Жов.13 223458
Лис.13 216458
Гру.13 173203
Січ.14
172432
Лют.14 347942
Бер.14 465403
Кві.14
632603
* Дані спостережень авторів

К-ть показаних
результатів
пошуку
660
1383
738
1188
2132
2383
1482
1213
97115
245361
487408

К-ть
відвідувачів
56
126
104
115
187
199
241
234
1765
5950
4608

Станом на перше півріччя 2014 р. кількість повнотекстових статей
періодичних видань сільськогосподарської тематики становить 20 996 шт.
Систематичне наповнення електронного каталогу «ІРБІС» ведеться із 2011 р.
У зв’язку зі збільшенням контенту (кількість повнотекстових матеріалів,
кількість записів у базах АБІС «ІРБІС») зростає кількість запитів до вебсерверу, що, в свою чергу, збільшує його завантаженість, і як наслідок
швидкість обробки пошукових запитів (швидкість відкриття сторінок,
завантаження файлів) знижує продуктивність роботи. Оновлення серверу
дозволить зменшити час на обробку пошукових запитів і підвищити швидкість
доступу до інформації, як наслідок підвищити комфортність користування вебресурсом.
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Моніторинг статистик під час проведення сервісних робіт на сервері, які
обмежували можливість доступу до сайту вказує на те, що після відновлення
стабільної роботи сайту спостерігається підвищення відвідуваності сайту, що
свідчить про попит на інформацію серед користувачів, і, відповідно вірогідність
звернення користувача до бібліотечних послуг значно зростає, що і
відображено на графіку відвідувань.

Рис.4. Кількісні зміни відвідувачів сайту (власні дослідження).

Важливе місце займає питання користування Інтернетом в сільських
місцевостях, що потенційно може розглядатись нашою бібліотекою як
можливість пошуку користувачів ННСГБ. За проведеними в Україні
дослідженнями у 2012 р. в порівнянні з 2009 р., майже у 5 разів більше
користувачів сільських публічних бібліотек користувалися Інтернетом і
працювали на комп’ютері.
Місце, куди люди ходять, щоб
користуватися комп'ютерами
Місце, куди я ходжу безоплатно
користуватися Інтернетом

13%
8%

51%
33%

Місце, де люди зустрічаються та
діляться своїм досвідом та…

78%
67%

Рис.3. Статистичні дані послуг, якими користуються відвідувачі бібліотек*

* Дані з досліджень компанії Бібліоміст, Київ, 2013

В результаті розширення впровадження ІТ-технологій, що підтверджено
роботами компанії Бібліоміст, використовуючи бібліотеку як місце
спілкування, користувачі заощадили 264 тис. грн. на дзвінках за кордон (Skypeдзвінки), 32 тис. грн. на дзвінки по країні.
Стандартизована оцінка якості роботи.
Враховуючи європейський вектор розвитку, необхідно орієнтуватись на
нормативну базу ЄС у бібліотечні діяльності. Стосовно напряму запровадження
статистичних досліджень необхідно орієнтуватись на стандарт «ISO
11620:2008. Information and documentation – Library performance indicators»
Інформація та документація – Показники результативності бібліотеки. ISO
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11620:2008 визначає вимоги показників ефективності для бібліотек і
встановлює набір показників ефективності, які будуть використовуватися
бібліотеками усіх типів. Він також містить вказівки про те, як реалізувати
показники ефективності в бібліотеках, де такі показники ефективності є та вже
використовуються. Перелік і опис показників ефективності також узагальнені.
Забезпечує стандартизованість термінології і короткі визначення показників
ефективності. Крім того, ISO 11620:2008 містить короткі описи показників
ефективності та описи про збір й аналіз необхідних даних. Застосовується до
всіх типів бібліотек у всіх країнах. Обмеження на застосування окремих
показників ефективності також перераховані за кожним показником
продуктивності. ISO 11620:2008 не уточнює показники ефективності для всіх
послуг, діяльності та використання ресурсів бібліотеки тому, що такі показники
ефективності не були запропоновані і випробувані на момент формулювання
ISO 11620:2008, або тому, що вони не відповідають вже зазначеним критеріям.
Широта і глибина роботи, що проводиться по ISO, свідчить про вплив і
важливість цього стандарту, а результати мають або в майбутньому будуть
мати в суспільстві важливі наслідки в підвищенні результативності бібліотек та
у сфері створення та надання якісних послуг користувачам [4].
Висновки.
1. Запровадження статистичних обстежень та досліджень, аналізу їх
результатів впливає на результативність роботи бібліотеки, оскільки воно дає
кількісні характеристики оцінки ефективності як бібліотеки в цілому, так і
окремих бібліотекарів.
2. Інфраструктура мережі сільськогосподарських бібліотек повинна
розглядатись як доповнююча частина надання інформаційних послуг в
сільських місцевостях, використовуючи можливості обміну та надання
інформації через Інтернет. Важливим додатком до розширення статистик
доступу до інформації та послуг ННСГБ може стати включення до існуючої
мережі: А) розсилок по системі Дорада (включає понад 3 500 адрес
користувачів аграрного спрямування) Б) розсилок до системи модернізованих
бібліотек в сільській місцевості, що складає за даними програми Бібліоміст*
понад 700 адрес розсилки (обладнання сучасними ПК, електронним зв’язком та
мають працюючий Інтернет).
3. Методичні особливості оцінки результативності роботи бібліотеки
обумовлені специфікою кінцевого продукту – надання послуг, що потребує
спеціальних підходів до формування статистичних даних (статичних та
динамічних). Оцінка якості повинна здійснюватись на основі стандарту ISO
11620:2008.
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НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ
НАУКИ ТА ЇЇ УПРАВЛІННЯ В УРСР (1962–1969 РР.)
О.О. Черниш,
к.і.н., зав. сектору наукознавства
Інституту історії аграрної науки,
освіти та техніки ННСГБ НААН
У 2013 р. сектор наукознавства здійснював дослідження по темі
«Розробити науково-організаційні та концептуальні основи становлення
та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні: теоретикометодологічні, історико-наукознавчі, біографічні та джерелознавчі
аспекти дослідження» (№ державної реєстрації 0111U003538), в межах якої
було поставлено завдання дослідити науково-організаційні засади розвитку
аграрної науки та її управління в УРСР у 1962–1969 рр., а саме з моменту
ліквідації Української академії сільськогосподарських наук у 1962 р. й до
створення Південного відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських
наук ім. В. І. Леніна (ВАСГНІЛ) у 1969 р.
Опрацьовано понад 200 справ архівів України, десятки наукових праць
та періодичних видань того періоду. Зокрема, у ЦДАВО України вивчено 143
справи фонду 27 «Міністерство сільського господарства УРСР» та фонду 2
«Рада Міністрів УРСР», у ЦДАГО України - 12 справ фонду 1 «ЦК КП
України». Загальний обсяг опрацьованого матеріалу складає 155 справ або
3000 аркушів. Здійснено передрук 89 статей з провідного галузевого видання
«Вісник сільськогосподарської науки» за 1962–1969 рр., що так чи інакше
розкривають тему дослідження.
Період 1960-х рр. є своєрідним, неоднозначним і важливим для
подальшої розбудови сучасного сільськогосподарського виробництва та його
наукового забезпечення. Якщо стисло охарактеризувати тогочасну соціальноекономічну ситуацію, то варто зазначити, що роки після зняття
М.С. Хрущова і до початку перебудови в СРСР звикли називати застійними.
Повністю погодитися з цим не можна. Якщо взяти до уваги обсяги
інвестицій, динаміку виробництва, то на окремих проміжках часу, особливо у
другій половині 1960-х рр., були задовільні темпи зростання. Ідеологи того
часу називали цей період «зрілим», або «розвинутим», соціалізмом.
До початку 1960-х рр. сільське господарство завдяки тому, що держава
надавала пріоритету його розвиткові (протягом 1951–1960 рp.
капіталовкладення у сільське господарство республіки зросли у шість разів
порівняно з роками четвертої п’ятирічки), вперше за довгі роки стало
рентабельним. За рахунок інтенсивних факторів – підвищення
продуктивності та врожайності – валовий збір зерна в Україні зріс за 1954–
1958 рp. майже на 20 %, цукрових буряків – удвічі, виробництва м’яса –
більш як у два рази, молока – втричі.
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Однак той факт, що в організації сільськогосподарського виробництва
М.С. Хрущов віддавав перевагу екстенсивним формам господарювання, а
також втілював волюнтаристські, нереалістичні надпрограми (освоєння
цілинних земель, збільшення посівів кукурудзи, збільшення тваринницької
продукції) призвело до того, що жодна з проблем організації
сільськогосподарського виробництва не була реалізована. Головна причина
цього явища приховувалась у неефективності колгоспно-радгоспної системи,
застосуванні адміністративно-командних методів управління, ігноруванні
економічних важелів прогресу.
Величезної шкоди сільському господарству завдали укрупнення
колгоспів, перетворення багатьох із них на радгоспи, ліквідація
«неперспективних» сіл. На стан сільського господарства негативно вплинули
розпорядження радянського уряду про зменшення удвічі розміру площі
присадибних ділянок (1955 р.) та заборона утримання худоби в містах і
селищах (1959 p.). Урешті-решт сільське господарство знову перетворилося
на найслабшу ланку хронічно хворої радянської економіки.
Після відставки М.С. Хрущова (1964 р) були виправлені деякі помилки:
ліквідовано поділ органів керівництва на сільські й промислові, поновлені
паровий клин в засушливих районах, польове травосіяння. Але стан
сільського господарства залишався складним.
Для подолання кризи було здійснено ряд реформ. Так, у березні 1965 р.
на пленумі ЦК КПРС розглянули питання «Про невідкладні заходи дальшого
розвитку сільського господарства СРСР». Пленум проаналізував причини
важкого стану в аграрній сфері, вказавши, зокрема, на таке:
1) порушення економічних законів розвитку виробництва, принципів
матеріального заохочення;
2) недостатньо виділено коштів на виробниче й соціально-культурне
будівництво;
3) диспаритет цін на сільськогосподарську і промислову продукцію,
часті й необґрунтовані реорганізації.
Березневий пленум дав певний поштовх для прояву ініціативи в
господарській діяльності, лібералізації економічного життя. Конкретний
вираз це знайшло у підвищенні закупівельних цін, визначенні нових
принципів заготівель сільськогосподарської продукції. За здану продукцію
понад план встановлювалася надбавка - 50 % основної закупівельної ціни.
Було здійснено перехід до гарантованої грошової оплати праці колгоспників
за кінцевими результатами господарської діяльності. Все це мало створити
умови для рентабельного ведення господарства на науковій основі. Суттєво
зросли інвестиції в аграрну сферу.
Перші пореформені 5 років виявилися найбільш результативними. За
цей період часу валове виробництво промислової продукції в Україні зросло
на 50 %, а продуктивність праці збільшилася на 28 %. У цілому національний
дохід республіки з 1966 по 1970 рр. виріс на 38 %. Цей час став апогеєм
економічного розвитку України у складі СРСР.
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Проте разом з видимими успіхами виникли і певні проблеми.
Величезною перешкодою на шляху активного проведення реформ встав
потужний бюрократичний апарат країни. Крім того, в кінці 1960-х рр.
почався черговий виток гонки озброєнь між СРСР і США, що вимагало
величезних фінансових і матеріальних витрат і не приносило прибутку в
державний бюджет. Нажаль, істотних змін в аграрній політиці не відбулося.
В економіці аграрного сектора вже з 1970 р. означилися застійні явища, коли
матеріально-фінансові вкладення не давали відповідного ефекту.
Домінантними причинами були нестримне одержавлення й усуспільнення
виробництва, керівництво яким здійснювали на основі директивної та
жорсткої регламентації.
Економічні й політичні зміни, які відбувалися в Україні, впливали на
розвиток аграрної науки та організацію її управління.
У результаті дослідження встановлено, що на початку 1960-х рр.
здійснили ряд реформ щодо управління сільським господарством та його
науковим забезпеченням. Першим кроком до кардинальних змін стала
Постанова ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 28 лютого 1961 р. № 240 «Про
реорганізацію Міністерства сільського господарства Української РСР», коли
окремі функції Міністерства сільського господарства УРСР передали
Міністерству виробництва і заготовлення сільськогосподарських продуктів
УРСР, в апараті МСГ УРСР з’являється окреме Управління науки,
пропаганди і впровадження передового досвіду на правах главку та відділами
з функціями управлінь
У наступному році на виконання Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 22 березня 1962 р. «Про перебудову управління сільським
господарством», ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР своєю ухвалою
№ 387 від 10 квітня 1962 р. затвердили нову структуру Міністерства
сільського господарства УРСР і фактично поклали на нього функції УАСГН,
яку відповідно до постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР № 487 від
4 травня 1962 р. «Для піднесення теоретичного рівня і координації наукових
досліджень у галузі сільського господарства та здійснення необхідних
зв’язків між спорідненими науками» ліквідували, а всю мережу науководослідних установ підпорядковали МСГ УРСР (за винятком інститутів, що
передали АН УРСР).
Була затверджена наступна структура Міністерства. До структури МСГ
УРСР стали входити: 16 науково-дослідних інститутів, 5 науково-дослідних
станцій, 21 державна обласна сільськогосподарська станція. Крім того, у
підпорядкуванні Міністерства були друкарня, навчальні господарства
Академії, Державне видавництво сільськогосподарської літератури УРСР
«Держсільгоспвидав УРСР» з сільськогосподарськими журналами та
Видавництво наукової літератури з журналом «Вісник сільськогосподарської
науки».
Таким чином, на МСГ УРСР покладалися функції керівництва
розвитком сільськогосподарської науки, науково-дослідними установами,
координації науково-дослідних робіт з сільського господарства в республіці;
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впровадження у виробництво досягнень науки і передового досвіду з усіх
галузей сільського господарства. Безпосередньо управлінням науковою
діяльністю при МСГ УРСР займалося Управління науки, пропаганди і
впровадження передового досвіду, а також Вчена рада, до функцій якої
входила обробка і підготовка пропозицій з найбільш важливих питань
подальшого розвитку сільськогосподарської науки і всіх галузей
сільськогосподарського виробництва.
Крім того, згідно до згаданої постанови ЦК КПУ та РМ УРСР № 487
від 4 травня 1962 р. для здійснення необхідних зв’язків між спорідненими
галузями наук з питань наукового супроводження агропромислового
виробництва республіки в складі АН УРСР було утворено Відділ
сільськогосподарських наук, до складу якого увійшли УНДІ фізіології
рослин та УНДІ фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин. 2 серпня
1962 р. затверджено Положення про Відділ сільськогосподарських наук
Академії наук УРСР.
Відділ проіснував до травня 1963 р. – моменту реорганізації у
внутрішній структурі Академії. Згідно до Постанови ЦК КПУ та Ради
Міністрів УРСР від 28 травня 1963 р. № 643 «Про заходи з поліпшення
діяльності Академії наук УРСР» було визнано, що пріоритетом в академічній
діяльності є природничі та суспільні напрями науки, а науково-дослідні
установи галузевого профілю можуть продуктивніше працювати під
керівництвом відповідних міністерств.
У вересні 1963 р., відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР № 840
від 26 липня 1963 р., вищі учбові заклади з сільського господарства
перейшли у підпорядкування Головного управління вищих і середніх
учбових закладів МСГ СРСР. Все це привело до штучної роз’єднаності
сільськогосподарських наукових установ і учбових закладів, зниження
науково-теоретичного рівня досліджень з вирішальних проблем землеробства
і тваринництва, до відірваності сільськогосподарської науки від інших
найважливіших галузей наук – біохімії, хімії, біофізика, мікробіології.
Поряд із науково-дослідними установами аграрного профілю, які
фінансувалися республіканським бюджетом, на початку 1960-х рр. в УРСР
функціонувала розгалужена мережа установ, безпосередньо підпорядкованих
союзному МСГ. Мова йде про 32 установи, з яких 4 – інститути та 2 філіали,
а також дослідні станції, опорні пункти, дослідні господарства, де працювало
13 224 особи, з яких 817 – обіймали посади наукових працівників.
За період 1962–1965 рр. внутрішньо-організаційна структура МСГ
УРСР не змінювалася. А 3 квітня 1965 р. ЦК КП України і Рада Міністрів
УРСР видали постанову № 334 «Про заходи щодо поліпшення керівництва
сільським господарством республіки», згідно якої МСГ УРСР і Міністерство
виробництва і заготовлення сільськогосподарських продуктів УРСР були
об’єднані в одне союзно-республіканське міністерство – Міністерство
сільського господарства УРСР.
Як бачимо, серед основних завдань чітко вказано на його
відповідальність за «… розвиток сільськогосподарської науки, керівництво
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науково-дослідними установами і координацію науково-дослідних робіт по
сільському господарству».
Отже, з цього часу структура МСГ УРСР розширилась, а науковоорганізаційними питаннями почало займатись Головне управління
сільськогосподарської науки, що здійснювало керівництво розвитком
галузевої науки, науковими установами та координацію науково-дослідних
робіт з сільського господарства в республіці.
Після об’єднання республіканських міністерств по сільському
господарству керівництво сільськогосподарською наукою ускладнилося,
адже цю роботу здійснював порівняно невеликий апарат працівників
Головного управління науки. Не відповідав вимогам і якісний склад Главку
науки, де згідно встановленого ліміту працювало лише 17 кандидатів наук.
Досвід наступних трьох років роботи показав, що існуюча форма
управління наукою не забезпечила його належного науково-методичного
рівня.
Роз’єднаність
науково-дослідних
установ
і
вищих
сільськогосподарських
учбових
закладів,
а
також
керівництво
сільськогосподарською наукою по лінії МСГ не дозволило направити
зусилля учених на розробку найбільш актуальних проблем сільського
господарства, надання ефективної допомоги колгоспно-радгоспному
виробництву у збільшенні сільськогосподарської продукції. В умовах
зростаючого науково-технічного прогресу, що став на той час основою
розвитку сільськогосподарського виробництва, необхідно було значно
підвищити рівень наукових досліджень і швидкого використання їх
результатів у виробництві.
Крім того, виконання передбачених директивами 23 з’їзду КПРС
завдань з виробництва зерна, технічних культур, овочів, картоплі, продуктів
тваринництва потребувало корінного поліпшення цілісності всіх науководослідних установ аграрної сфери, різкого підвищення їх відповідальності за
подальший розвиток науки, достовірність дослідних даних і ефективність
рекомендацій виробництву. Особливо зростала роль наукових установ
сільськогосподарського профілю в розробці економічно обґрунтованих
пропозицій зі спеціалізації сільського господарства по природних зонах
країни, системам ведення сільського господарства, вдосконаленню
технологій виробництва найважливіших продуктів рослинництва і
тваринництва, поліпшенню планування, управління і організації господарств
на науково-економічній основі. Великі завдання стояли перед
сільськогосподарською наукою щодо розвитку меліорації та хімізації
сільського господарства.
Необхідно було подолати низку крупних недоліків: недостатньо
використовувалися наукові досягнення суміжних галузей науки –
математики, фізики, хімії, біофізики, біохімії та ін. - і новітні методи
досліджень. У неналежному об’ємі проводилися наукові дослідження в
області біологічних основ рослинництва і тваринництва, ґрунтознавства,
агрохімії, мікробіології та іншим розділам наук, що розкривають нові шляхи
науково-технічного прогресу в сільському господарстві.
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Мало місце серйозне відставання в області розробки теоретичних основ
селекції сільськогосподарських рослин і, зокрема, проблем гетерозису і
поліплоїдії.
Слабо
розроблялися
питання
генетики
окремих
сільськогосподарських культур і видів тварин.
Не приділялося необхідної уваги оснащенню науково-дослідних
установ новітньою апаратурою, приладами, спеціальними машинами,
розрахунково-обчислювальними пристроями і іншими технічними засобами,
необхідними для проведення науково-дослідних робіт на високому
науковому рівні.
Багато інститутів і дослідних станцій відчували гострий недолік в
спеціальних лабораторних приміщеннях, теплицях, вегетаційних будиночках
і інших спеціальних приміщеннях для проведення експериментальних робіт.
Майже повністю були відсутні кліматичні теплиці (фітотрони).
Потребували вдосконалення методики досліджень і правильної
організації науково-дослідних робіт. Не чітко були розмежовані функції
інститутів і дослідних станцій підпорядкованих різним відомствам, що
приводило до паралелізму в роботі, розпилюванню сил та засобів, зниженню
рівня методичного керівництва. Науково-дослідні установи були недостатньо
рівномірно розміщені по зонах країни. Структура багатьох з них застаріла й
стала гальмом для успішного розвитку. Вимагала корінного поліпшення
координація дослідницьких робіт в науково-дослідних установах і вузах
тощо.
Не впорядкованою була система оплати праці науковців. Поділ
наукових установ по категоріях оплати праці завдавало великого збитку
сільськогосподарській науці, сприяло відриву її від виробництва.
Ці та інші причини знижували рівень і темпи розвитку наукових робіт в
області сільського господарства.
У зв’язку з цим виникла гостра необхідність зосередження керівництва
сільськогосподарською наукою УРСР в єдиному центрі із залученням для
цього найбільш кваліфікованих працівників (академіків, професорів,
докторів) науково-дослідних установ і вищих сільськогосподарських учбових
закладів України. На думку керівних органів УРСР найбільш досконалою
формою такого науково-методичного центру, як показав досвід, являлася
Українська академія сільськогосподарських наук.
Однак, МСГ СРСР у проекті постанови «Про заходи з корінного
покращення та подальшого розвитку науково-дослідних робіт у галузі
сільського господарства» з метою підвищення відповідальності ВАСГНІЛ за
розвиток науково-дослідних робіт у сільському господарстві висунуло
пропозицію організувати у 1967 р. Південне відділення ВАСГНІЛ в м.
Харкові – для зони Української РСР, Молдавської РСР і південних районів
РСФР.
МСГ УРСР наполягало на необхідності утворення саме УСГА, через те,
що організація філії ВАСГНІЛ, на його думку, не забезпечить розвиток
наукових досліджень з сільського господарства в Україні внаслідок
ослаблення сил колективів вчених, що беруть участь в цьому. У проекті
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Постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР № 640 від 20 грудня 1968 р.
пунктом 3 затверджувались головні інститути з наукового розв’язання
проблем по сільському, водному і лісовому господарству республіки. При
цьому документ зобов’язував Академію наук УРСР у двомісячний термін
«… розробити і затвердити плани теоретичних досліджень, визначити їх
виконавців та терміни завершення». Як бачимо, партійне керівництво УРСР
надавало першорядного значення НДУ АН УРСР в організації галузевого
дослідництва.
Поряд з тим, МСГ УРСР пропонувало передбачити в постанові СРСР
організацію в Українській РСР таких нових інститутів:
1)
науково-технічної інформації;
2)
кормів;
3)
сільськогосподарської мікробіології;
4)
картоплі;
5)
біології розмноження сільськогосподарських тварин.
Крім перерахованих змін, на думку МСГ УРСР, до постанови
необхідно було включити наступні пункти: 1) поширити чинне Положення
про відпустки наукових працівників науково-дослідних установ системи
ВАСГНІЛ на республіканські інститути; 2) дозволити науково-дослідним
установам видання наукових праць; 3) створити в науково-дослідних
інститутах відділи чи групи ліцензій; 4) передбачити збільшення науководослідним установам республіканського підпорядкування валютних
асигнувань для виписки і придбання іноземної літератури; 5) розширити
взаємний обмін делегаціями вчених і фахівців республіканських науководослідних установ та наукових установ соціалістичних країн на без валютній
основі.
Проте, 2 жовтня 1968 р. ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли
розгорнуту Постанову № 786 «Про заходи щодо подальшого покращення
науково-дослідних робіт у галузі сільського господарства», де вказувалося,
що всі галузеві науково-дослідні інститути передаються до відання
ВАСГНІЛ. І, як тепер відомо, 5 січня 1970 р. було створене Південне
відділення ВАСГНІЛ. Вся мережа НДУ від МСГ УРСР відповідно перейшла
до його відомства.
Не можна не згадати про ще один документ, який мав важливе
значення щодо подальшого розвитку вітчизняної сільськогосподарської
науки. Він був затверджений наказом № 378 від 29 грудня 1967 р. по МСГ
СРСР на виконання Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР № 1064
1967 р. «Про покращення підготовки наукових і науково-педагогічних
кадрів» і значно розширяв і покращував умови вступу і навчання в
аспірантурі.
Поставлені перед сільськогосподарським виробництвом завдання
визначали напрями наукових пошуків.
На початку 1960-х рр. МСГ УРСР вжило цілий ряд заходів щодо
розширення і поглиблення наукових досліджень. Для цього обсяг витрат з
року в рік збільшувався. Так, у 1960 р. витрати становили близько 11 млн.
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крб, а на 1962 р. було виділено понад 15 млн. крб.
Зокрема, значна увага зверталася на наукове обґрунтування ведення
зрошуваного землеробства. На виконання постанови ЦК КПУ і Ради
Міністрів УРСР від 8 лютого 1964 р. №156 «Про заходи по ефективному
використанню зрошуваних земель та поліпшенню водогосподарського
будівництва в Українській РСР» були поставлені на вивчення питання, які
входили у спеціальну програму «Зрошення і освоєння зрошуваних земель»,
яка у 1964–1965 pp. охоплювала 13 тем і 44 розділи. Координацію по
проблемі було покладено на УНДІ зрошуваного землеробства (УкрНДІЗЗ).
Дослідження з питань землеробства на осушених землях об’єднувалися
проблемою «Осушення і використання осушених земель».
Постала необхідність у посиленні наукових досліджень з питання
ефективного використання рекультивованих земель, розробки технології
виробництва біологічних препаратів в боротьбі з шкідниками
сільськогосподарських культур, використання стічних промислових вод для
зрошення, дальшої інтенсифікації тваринництва в умовах великих
спеціалізованих господарств з застосуванням комплексної механізації,
вивчення економічної ефективності технічного обслуговування машиннотракторного парку, хімічної меліорації ґрунтів та ін.
У 1966 р. було прийнято постанову Ради Міністрів УРСР № 567 «Про
розширення науково-дослідних робіт з біологічної боротьби із шкідниками
рослин і тварин», що дало поштовх до розгортання наукових досліджень та
поєднання зусиль науково-дослідних установ різних відомств у цьому
напрямі.
Для забезпечення виконання науково-дослідних робіт в аграрній галузі
у 1967 р. Міністерству СГ УРСР збільшили об’єм витрат на науково-дослідні
роботи на 115 тис. крб., зокрема фонд заробітної плати 65 тис. крб. і
придбання устаткування 20 тис. крб. за рахунок резервів Державного
комітету Ради Міністрів СРСР з науки і техніки. 15 НДІ та 3 обласні
сільськогосподарські дослідні станції МСГ УРСР отримали можливість
дослідити позапланові наукові проблеми.
МСГ УРСР виступило ініціатором організації нових вузькогалузевих
профільних науково-дослідних установ аграрного профілю.
У 1965 р. на базі Одеської державної сільськогосподарської дослідної
станції була розпочата організація Зонального науково-дослідного інституту
землеробства південних районів Степу України. Інститут здійснював
координацію науково-дослідними роботами дослідних станцій південних
областей республіки та надавав їм методичну допомогу в проведенні
досліджень. За інститутом були збережені функції Одеської обласної
дослідної станції.
У зв’язку з тим, що УРСР займала у 1960-х рр. одне з провідних місць
по виробництву озимої пшениці, поставлені завдання по розвитку зернового
господарства вимагали створення в республіці спеціального інституту
селекції і насінництва пшениць. Організація його була розпочата у 1966 р. на
базі Миронівської селекційно-дослідної станції Всесоюзного науково248
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дослідного інституту кукурудзи МСГ СРСР, а у 1968 р. Миронівський НДІ
селекції і насінництва пшениці приступив до виконання своїх функції:
прискорити виведення і впровадження у виробництво нових ще більш
урожайних зимостійких, з високою хлібопекарською якістю зерна, сортів
озимої пшениці, а також високоврожайних сортів ярової пшениці.
Однією з важливих подій для вітчизняної сільськогосподарської науки
стала організація у 1968 р. Українського науково-дослідного інституту
картоплярства. Незважаючи на велику важливість картоплярства для
України, у цій галузі по республіці працювало лише 80 науковців, які діяли у
різних НДУ України. Український НДІ овочівництва і картоплі, що являвся
головним інститутом в республіці по картоплі, територіально був відірваний
від основних картоплесіючих районів УРСР, тому що розташовувався в
Харківській області, де картоплярство було розвинуто слабо. Тому, МСГ
УРСР вважало за необхідне створити окремий Український НДІ
картоплярства, базою для якого стала Немішаєвська дослідна станція по
картоплі, розташована в Київській області в зоні інтенсивного картоплярства,
а також підпорядковано Чернігівську дослідну станцію по картоплі та
Поліську дослідну станцію ім. А. Н. Засухіна.
Крім того, в кінці 1960-х рр. в УРСР були створені Український НДІ
сільськогосподарської мікробіології, Український НДІ захисту ґрунтів від
ерозії, Мелітопольський НДІ зрошуваного садівництва, а також
Краснокутська і Подільська дослідні станції садівництва, Донецька
протиерозійна дослідна станція, Українська селекційно-дослідна станція з
баштанництва в Херсонській області, Українська науково-дослідна станція рису та
ін. Український НДІ ґрунтознавства ім. О.Н. Соколовського перетворено в
Український НДІ ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського. Для
докорінного поліпшення селекційних робіт на базі провідних НДУ було
організовано наукові центри із селекції зернових, зернобобових і круп’яних
культур по кліматичним зонам країни, а також будівництво при них станцій
штучного клімату (фітотронів) і теплиць. Це рішення відіграло визначальне
організаційне значення для подальшого розвитку селекції та насінництва в
Україні.
Таким чином, коли 5 січня 1970 р. в УРСР почало діяти ПВ ВАСГНІЛ і
вся мережа науково-дослідних установ відповідно перейшла до його
відомства безпосередньо підлеглими йому стали вже 19 науково-дослідних
інститутів, у складі яких були 29 дослідних станцій і 58 дослідних і
насінницьких господарств. Крім того, на території УРСР працювали 7
інститутів, які знаходилися у віданні ряду союзних і республіканських
міністерств, та 4 інститути, підпорядковані безпосередньо ВАСГНІЛ. Така
розпорошеність науково-дослідних установ дещо ускладнювала координацію
та організацію наукових досліджень у республіці.
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ВИСНОВКИ

У результаті дослідження одного з історичних періодів розвитку
сільського господарства України та його наукового забезпечення, а саме
1962–1969 рр., встановлено, що після ліквідації Української академії
сільськогосподарських наук 1962 р. всю мережу науково-дослідних установ
підпорядкували Міністерству сільського господарства УРСР. Важливу роль у
науково-дослідній роботі аграрного напряму відігравала АН УРСР, при якій
короткий час діяв спеціальний Відділ с.-г. наук, з ліквідацією якого наукове
супроводження агропромислового виробництва продовжувалося в
академічних НДУ. Крім того, функціонувала розгалужена мережа НДУ
союзного підпорядкування (ВАСГНІЛ та МСГ).

У першій половині 1960-х рр. сільськогосподарська наука УРСР
знаходилася у досить складному становищі. Необхідно було подолати низку
крупних недоліків. Науково-технічному прогресу в сільському господарстві
заважали недостатній розвиток теоретичних досліджень; недостатнє
використання наукових досягнень суміжних галузей наук – математики,
фізики, хімії, біофізики, біохімії та ін. – і новітніх методів досліджень;
низький рівень наукових досліджень в області біологічних основ
рослинництва і тваринництва, ґрунтознавства, агрохімії, тощо; недостатність
оснащення науково-дослідних установ технічними засобами; не чітке
розмежування функцій інститутів і дослідних станцій, підпорядкованих
різним відомствам, що приводило до зниження рівня методичного
керівництва; не рівномірне розміщення НДУ по зонах країни; відсутність
координації дослідницьких робіт в НДУ і вузах; розмежування наукових
установ
по
категоріях
оплати
праці,
що
сприяло
відриву
сільськогосподарської науки від виробництва.

Із початком реформ у сільському господарстві України у другій
половині 1960-х рр. вітчизняна аграрна наука отримала значний поштовх для
подальшого розвитку. Зокрема, були чітко визначені й розмежовані функції
всесоюзних, зональних, спеціальних НДІ, науково-дослідних станцій,
збільшено фінансування науково-дослідних робіт, прийнято заходи для
покращення
підготовки
висококваліфікованих
кадрів,
аспірантів,
організовано низку нових НДУ тощо. Зазнало значних змін й управління
науково-дослідним забезпеченням аграрної галузі – створено Південне
відділення ВАСГНІЛ.
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ВИДАННЯ XVII-ХІХ СТ. У ФОНДАХ БІБЛІОТЕК
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ І ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНИ
Н.Ф. Гриценко,
к.і.н., зав. відділу документного забезпечення
та збереження наукових фондів ННСГБ НААН
Бібліотечні фонди становлять головну частину світового культурного
надбання. Значний внесок до нього належить і бібліотекам України, де
зберігається понад 60 млн. документів XV–XX ст., майже 2 млн. з яких
належать до категорії рідкісних і цінних, у т.ч. таких, котрі мають світове
значення. Усі ці скарби європейської, зокрема української культури,
потребують певних заходів щодо їх збереження за умов розширення доступу до
них користувачів, у т.ч. шляхом активного використання сучасних
інформаційних технологій.
Створення в Україні Державного реєстру національного культурного
надбання, в т.ч. книжкової спадщини, відповідає нагальним потребам
суспільного життя – єдиному обліку пам’яток історії та культури в державі,
зведенню відповідної інформації в одному ресурсі; виявленню унікальних чи
особливо цінних речей, у даному випадку – книжок; з’ясуванню фізичного
стану пам’яток, масштабів консервації та реставрації; науковому вивченню
історико-культурної спадщини тощо. Цей напрям діяльності водночас можна
розглядати і як складову Державної цільової національно-культурної програми
створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека-ХХІ», метою
якої проголошено підвищення ефективності використання, забезпечення
доступності документів, що зберігаються у бібліотечних, архівних та музейних
фондах.
У фондах бібліотек науково-дослідних установ і вищих навчальних
закладів аграрного профілю України зберігається велика кількість рідкісних і
цінних видань, але цілісної та вичерпної інформації про склад і цінність цих
документів не існує.
У зв’язку з цим, а також на виконання «Інструкції про порядок відбору
рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до
Державного реєстру національного культурного надбання», затвердженої
наказом Міністерства культури і мистецтв України від 20.11.2001 р. за № 708 та
наказу НААН від 23.07.2007 р. за № 74 «Про невідкладні заходи щодо
збереження бібліотечних фондів» Вченою радою ННСГБ НААН було прийнято
рішення розпочати створення електронної бази даних (ЕБД) «Фонд видань
XVII–ХІХ ст. бібліотек науково-дослідних установ і вищих навчальних
закладів аграрного профілю України» в АБІС «ІРБІС».
Взяти участь у цій роботі та стати співавтором і співвиконавцем пошукової
наукової теми було запропоновано бібліотекам науково-дослідних установ
мережі НААН та вищим навчальним закладам аграрного профілю України.
Критерії відбору документів:
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- російські та українські видання до 1900 року включно;
- надруковані російською та українською мовами;
- видані на території Росії та України в різні історичні етапи її розвитку;
- аграрної тематики, видані російською та українською мовою незалежно
від місця опублікування (країни);
- авторами є відомі українські та російські вчені-аграрії;
- книги, видані російськими та українськими науково-дослідними
установами, навчальними закладами.
Бібліографічний опис видань здійснювати згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2007
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання» із зазначенням шифру книги (інвентарного номера) бібліотекифондоутримувача.
У 2012 р. інформація про склад фондів надійшла лише з 6 установ, а саме:
Національного інституту виноградарства і виноробства «Магарач» НААН,
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, Інституту
рибного господарства НААН, Інституту тваринництва НААН, Одеського
державного аграрного університету та Херсонського державного аграрного
університету. Загальна кількість бібліографічних записів в електронній базі
даних «Фонд видань XVII-ХІХ ст. бібліотек науково-дослідних установ і вищих
навчальних закладів аграрного профілю України» становила 477
бібліографічних джерел.
На Вченій раді ННСГБ НААН було прийнято рішення повторно надіслати
листи в установи з відповідним запитом. 27 квітня 2013 р. було надіслано лист
за № 300 63 науково-дослідним установам мережі НААН та вищим навчальним
закладам аграрного профілю України з проханням надати інформацію про
склад своїх фондів рідкісних видань з їх переліком. У разі відмови з тієї чи
іншої причини – надати офіційну відповідь.
Відповідь надійшла ще з 13 бібліотек, а саме: Відділу птахівництва
Інституту тваринництва НААН, Інституту сільського господарства степової
зони НААН, Харківської зооветеринарної академії, Харківського національного
університету
ім. В.В. Докучаєва,
Житомирського
національного
агроекологічного університету, Львівського національного аграрного
університету, Львівського національного університету ветеринарної медицини
ім. Г.С. Гжицького.
Наукові бібліотеки Інституту картоплярства НААН, ННЦ «ІМЕСГ» НААН,
Інституту
рису
НААН,
Біосферного
заповідника
«Асканія-Нова»
ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, Миколаївського національного аграрного університету
та Сумського національного аграрного університету надіслали офіційну
відповідь про те, що у зв’язку з відсутністю у фондах їхніх бібліотек
відповідних видань вони не можуть прийняти участь у створенні ЕБД «Фонд
видань XVII-XIX ст. бібліотек науково-дослідних установ і вищих навчальних
закладів аграрного профілю України».
Оскільки ННСГБ НААН займаються вивченням історії аграрної науки,
вважаю за доцільним зробити невеликий бібліографічний огляд видань
XVIIІ ст., які зберігаються у фондах бібліотек мережі науково-дослідних
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установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю України і які на
сьогоднішній день увійшли до ЕБД та розповісти хто є авторами цих книг.
На сьогоднішній день ЕБД «Фонд видань XVII-XIX ст. бібліотек науководослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю України»
налічує 2.339 бібліографічних записів.
Оскільки ННСГБ НААН працює над вивченням питань історії аграрної
науки, на нашу думку, є доцільним зробити невеликий бібліографічний огляд
видань ХVIII ст., що зберігаються у фондах бібліотек мережі науководослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю України і
які увійшли до даної ЕБД.
Найдавніше наукове видання, що відображене в базі даних, датується
1786 р. і зберігається у фондах наукової бібліотеки Інституту сільського
господарства степової зони НААН і має назву: «Описание растений
Российского государства с их изображениями». Його автор – П.С. Паллас
(1741–1811) – відомий натураліст, географ і мандрівник, дійсний член
Петербурзької академії наук, німець за походженням. У 13 років він вступив до
Берлінської медико-хірургічної колегії де успішно навчався там до 1758 р.
Згодом для своєї подальшої медичної освіти П.С. Паллас переїхав до Англії і
Голландії. Там же опублікував ряд робіт з питань зоології, які принесли йому
широку популярність. У 20 років він написав і опублікував свою докторську
дисертацію про глисти, яка для свого часу була видатною працею. Слава про
молодого вченого дійшла і до Петербурга. Петербурзька Академія Наук
запросила його працювати в Росії.
У 1767 р. у віці 26 років П.С. Паллас приїхав до Петербурга, де відразу став
академіком і більше 40 років своєї наукової діяльності присвятив Росії, яка
стала його другою батьківщиною.
П.С. Паллас є автором понад 170 наукових праць з питань зоології та
ботаніки, медицини, фізіології, археології тощо. Кожен приїжджий освічений
іноземець вважав за велику честь відвідати П.С. Палласа з метою
поспілкуватись з ним. Катерина II дуже часто користувалась його порадами у
державних справах. Він був одним із учителів імператора Олександра I.
Як учений-ботанік, П.С. Паллас задумав видати повний опис усіх
європейських і азіатських рослин, які росли на території Російської Імперії. Ця
величезна праця була розрахована ним на кілька томів і повинна була містити
500–700 таблиць з малюнками. Однак, видання «Флоры России» так і
залишилося незакінченим. У 1784–1788 рр. воно було видано у двох томах
латинською мовою. У 1786 р. частина першого тому була перекладена на
російську мову під назвою: Описание растений Российского государства с их
изображениями (Описание растений Российского государства с их
изображениями, по высочайшему повелению и на иждивении ее
Императорского величества): науч. изд. Ч.1. – С.-Пб., 1786. - 206 с. Переклад
даного видання зробив Василь Зуєв – студент, який брав участь в експедиціях
П.С. Палласа, згодом академік.
У 1793 р. П.С. Паллас приїхав до Криму, який вивчав протягом 15 років.
Результати своїх дворічних подорожей по Південній Росії і Криму в 1793–
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1794 рр. він опублікував на німецькій (м. Лейпциг) і на російській (м. Одеса)
мовах.
Свій величезний гербарій, в якому крім його власних зборів, були
представлені й рослини багатьох інших дослідників, з невідомих причин він ще
раніше (до повернення в Німеччину у 1810 р.) продав іноземцям. Зрештою,
гербарій став власністю Британського музею, де зберігається і по нині.
Наступне видання датується 1789 р. і зберігається у фондах наукової
бібліотеки Харківської державної зооветеринарної академії. Його автор – один
із засновників вітчизняної агрономії – Іван Михайлович Комов (1750–1792).
У 1788 р. вийшла друком його головна праця: О земледелии. – М.: Тип.
Пономарева, 1789. – 378 с., яка відразу стала практичним посібником для
сільських господарів. Видання блискавично зникло з прилавків магазинів.
Попит на нього був настільки великий, що наступного року знадобилося його
друге видання. На думку фахівців, книга є найбільшою і оригінальною працею
XVIII ст. з питань сільського господарства. Значною мірою читачів
приваблював живий і доступний стиль викладення матеріалу. Автор застосував
особисті спостереження, нерідко посилаючись на те, що «сам видел». «Не
надобно откровений земледельных держать в тайне, но должно пчелам
подражать, кои всегда на общее добро трудятся, – роздумує автор, – за долг
себе почитающий, чтобы описать разные способы земледелия, в разных странах
употребляемые».
Рішуче протестуючи проти розповсюдженої на той час думки про те, що в
Росії занадто суворі природні умови, він писав: «Мы почти все европейские
климаты имеем, и нет ни одного овоща, хлеба, травы или дерева в Европе, кое
бы у нас в южных или северных провинциях расти не могло. А потому все дело
в обмене опытом земледелия, перенимать который «не только не стыдно, но и
славно».
Автор присвятив цілий розділ з питань сівозмін: «Лучше с малого получать
много, нежели со много мало», – вважав учений і рекомендував чергувати
посіви трав і коренеплодів, «кои не только умножением навоза, но самим
растением удобряют землю. Главное искусство состоит в том, дабы учредить
оборот сева растений так, чтобы земли не изнурить, а прибыли от нее получить
сколько можно больше». Дане видання слугувало першим посібником з агрономії
і містило ряд цінних відомостей про ґрунти.
У наукових фондах бібліотеки Харківської державної зооветеринарної
академії зберігається перша в Російській Імперії праця з питань систематики
мінералів, а саме: Первые основания минералогии или естественной
истории ископаемых тел.: науч. издание. – С.-Пб.: Академия наук, 1798. –
437 с.
У фондах наукової бібліотеки Одеського державного аграрного
університету зберігається видання: Начальные основания естественной
истории, содержащие цартва животных, произростаний и ископаемых.
Царство животных. Кн.1. Ч.1. С.-Пб., 1799. – 168 с.
Автор цих двох видань – Василь Михайлович Севергін (1765–1826),
мінералог і хімік, академік Петербурзької Академії Наук, автор перших
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відомостей по мінералогії Російської Імперії (1809), один із засновників
мінералогічного товариства в Петербурзі (1817), член Стокгольмської Академії
Наук (1809). Головним завданням мінералога і взагалі натураліста В.М. Севергін
вважав найсуворішу точність у спостереженнях і описах з ухиленням від
усіляких довільних теорій, які, врешті-решт, приносять лише шкоду.
В.М. Севергін узагальнив накопичені до того часу відомості прo мінеральні
багатства країни і створив першу фундаментальну працю з топомінералогіі
Pосії (1809), склав перший систематичний визначник мінералів (1816), виконав
ряд досліджень з технології переробки мінеральної сировини, в т.ч. з отримання
солей і лужних металів (1796), виробництву селітри (1812) та ін.
У чотиритомному підручнику з хімії (1810-1813 рр.) В.М. Севергін уперше
ввів терміни, що збереглися до наших днів (окислення, луг, кремнезем тощо). У
1798 р. ввів поняття про «суміжність мінералів», випередивши на півстоліття
творця вчення прo парагенезис (спільне утворення мінералів у природі)
мінералога І.A.Ф. Брейтгаупта (1791-1846).
На честь В.М.Северіна Іван Федорович Kрузенштерн (1770–1846) –
російський мореплавець, начальник першої російської кругосвітньої експедиції,
один з основоположників вітчизняної океанології, адмірал (1842), членкореспондент (1803), почесний член Петербурзької Академії Наук (1806) назвав
вулкан на Kурильских oстровах. Його іменем названо мінерал «севергініт».
У наукових фондах Харківської державної зооветеринарної академії
знаходиться поки що найдавніше видання на території нинішньої України, а
саме: О земледеліи, скотоводстве и птицеводстве; заг. ред. М. Ю. Куліша. –
Репринтне видання. – Николаевъ: Тип. Черноморскаго Штурманскаго
Училища, 1799. – 203 с. Його автор – Ліванов Михайло Георгійович (1751–
1800) – професор землеробства, придвоний радник, керівник школи
практичного землеробства в Богоявленську в 1790–1797 рр. У 1784 р. він був
удостоєний звання професора землеробства. Передбачалося, що М.Г. Ліванов
повинен був зайняти цю посаду в Катеринославському університеті, який у
перспективі хотів відкрити Г.А. Потьомкін (1739–1791) для поширення освіти і
підготовки кваліфікованих кадрів у південному регіоні Російської Імперії
(Новоросії). На жаль, цей план так і не був реалізований.
У 1789 р. на запрошення Новоросійського генерал-губернатора
Г.А. Потьомкіна професор М.Г. Ліванов прибув до Миколаєва. Йому було
доручено очолити школу практичного землеробства, яку вирішено було
відкрити в селищі Богоявленське під Миколаєвом. У 1790 р. Хліборобська
школа в Богоявленську розпочала свою роботу – це був перший у Російській
Імперії навчальний заклад аграрного напрямку. До нього було привезено 13.450
дерев та кущів різних плодових культур.
Зі смертю Г.А. Потьомкіна в 1791 р. професор М.Г. Ліванов і його школа
втратили свого головного покровителя. У 1797 р. школу землеробства перевели
з Богоявленська до Павловська під Петербургом, що стало великим ударом для
її засновника.
Професор М.Г. Ліванов, який до цього часу вже був тяжко хворий,
залишився жити у Миколаєві. У 1799 р. у Чорноморській штурманській
255

255

друкарні була опублікована його остання книга «О земледеліи, скотоводстве
и птицеводстве», яку він написав, виконуючи доручення Г.А. Потьомкіна.
Професор М.Г. Ліванов помер, імовірно, у 1800 р. в Миколаєві, де і був
похований. Його могила, на жаль, не збереглася.
З нагоди 200-річчя виходу книги М.Г. Ліванова «О земледеліи,
скотоводстве и птицеводстве», як видатної пам’ятки вітчизняної
сільськогосподарської науки, рішенням Вченої ради Миколаївського
сільськогосподарського інституту (нині Миколаївського національного
агарного університету), книга М.Г. Ліванова «О земледеліи, скотоводстве и
птицеводстве» вона була перевидана.
Отже, серед пам’яток історії та культури виданням, які мають величезну
наукову, історичну, духовну і матеріальну цінність, належить особливе місце,
адже вони – своєрідна духовна скарбниця людства, його колективна пам’ять.
Зберегти їх, створити ключі до розкриття вміщеної в них інформації, зробити
доступним користувачам документальний спадок минулого та сучасного –
обов’язок усіх бібліотек незалежно від їх відомчого підпорядкування і один з
пріоритетних напрямів їхньої діяльності.
Маємо сподівання, що ми отримаємо інформацію про склад фондів й
інших наукових бібліотек мережі Міністерства аграрної політики й
продовольства України та Національної академії аграрних наук і ця робота буде
продовжена та доведена до потенційних користувачів, а унікальні рідкісні
фонди наукових бібліотек стануть невід’ємною частиною Державного реєстру
національного культурного надбання.
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БІБЛІОГРАФІЯ В СИСТЕМІ НАУКОВО-БІБЛІОТЕЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ АПК
Х.М Піпан,
к.с.-г.н., зав. сектору наукової
бібліографії та біографістики ННСГБ НААН
Збільшене в умовах науково-технічного прогресу значення інформації як
засобу контролю і управління економічним і соціальним розвитком суспільства
є важливим фактором, що впливає на бібліографічну діяльність. Суть цієї
проблеми полягає у тому, що різкий ріст появи друкованої продукції і її
використання призвів до якісної зміни характеру інформаційних потреб:
споживача цікавить не стільки сама публікація, як розміщена у ній інформація.
Загальновідомо, що кожна галузь науки може розраховувати на значні успіхи
лише при використанні результатів попередніх розробок і досягнень. За таких
умов бібліографічна інформація повинна опрацьовувати значний масив
документів, причому із швидкістю, відповідною з темпами розвитку науки і її
окремих галузей. Створення джерел бібліографічної інформації, а це
максимально точний і ретроспективний бібліографічний облік вітчизняних
публікацій, є однією із функцій бібліотек, і зокрема Національної наукової
сільськогосподарської бібліотеки НААН. Спеціалізація бібліотеки зумовлює
створення бібліографічної інформації для довідково-бібліографічного
забезпечення галузевої науки і агропромислового виробництва. Науководопоміжна і професійно-виробнича бібліографія сприяють науковій та
виробничій діяльності фахівців відповідно з їхніми професійними потребами.
Особливу увагу вона приділяє знайомству з результатами наукових досліджень,
впровадженням нововведень, передовим досвідом виробничо-практичної
діяльності, досягненнями суміжних галузей.
Залежно від призначення та вимог, які ставляться до бібліографії, її
поділяють на:
1) обліково-реєстраційну;
2) інформаційну;
3) рекомендаційну.
Перша ставить собі за мету реєстрацію всієї друкованої продукції
сільськогосподарського призначення, яка видається в Україні. Мета другої –
інформувати науковців, окремих виробничників, фермерів про нові видання
вітчизняної та зарубіжної літератури. Призначення третьої – допомогти
читачам вибрати потрібну їм літературу.
Місце бібліографії у науковій і виробничій роботі, тісні зв’язки науки та
бібліографії з достатньою повнотою висвітлені багатьма авторами, які довели,
що бібліографія є невід’ємною складовою розвитку будь-якої галузі знань,
однією з найбільш важливих частин наукової проблематики, що спирається на
глибоке вивчення вже досягнутого рівня науки, що має важливе значення у
розвитку самої галузі з того чи іншого напряму, у даному випадку
сільськогосподарської. Узагальнення досягнень бібліографічної науки дає
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поштовх до її подальшого розвитку, допомагає намітити її потреби та завдання.
Від стану розробки бібліографії та інших допоміжних дисциплін значною
мірою залежить якість наукової продукції.
Розвиток вітчизняного сільського господарства і аграрної науки
вимагають якнайшвидшого створення сучасної загальнодоступної системи
інформаційно-бібліографічного забезпечення для надання вичерпної,
оперативної та об’єктивної науково-допоміжної галузевої інформації ученим,
фахівцям, виробничникам і фермерам. Подібну роботу можна здійснити тільки
на базі технічного автоматизованого забезпечення бібліографічних процесів.
На жаль потреба у якісній і оперативній бібліографічній інформації на
сьогодні у нас задовольняється недостатньо. Часто при цьому виникають
труднощі у підборі необхідного підручника, або книги з того чи іншого
питання. Зазвичай затрачається багато часу на пошук потрібних відомостей,
знаючи при цьому що вони існують.
Враховуючи тематику науково-дослідної роботи Інституту історії аграрної
науки, освіти та техніки, до складу якого входить сектор наукової бібліографії
та біографістики, напрям досліджень з бібліографії у секторі носить не
поточний, а ретроспективних характер.
Подібні дослідження зі створення сільськогосподарської бібліографічної
інформації для потреб аграрної науки і агропромислового виробництва
проводилися ще у першій половині XX ст. Зокрема, у 1924 р. з друку вийшов
підготовлений академіком ВУАН П.А. Тутковським покажчик «Матеріали для
сільськогосподарської бібліографії України», який містить 853 назви книг і
статей з даної галузі, опублікованих з кінця XIX ст. до 1917 р.
Наступним більш повним галузевим джерелом науково-бібліографічної
інформації слід відмітити щорічники А.Д. Педашенка, у яких він зібрав
публікації про розвиток аграрної науки і дослідної справи за період 1889–
1917 рр. Усього ним опубліковано 23 томи щорічних покажчиків.
З 1948 р. ЦНСГБ ВАСГНІЛ продовжила розпочату роботу, формуючи
спеціалізовані покажчики «Сельскохозяйственная литература СССР». Їх
періодичність тривала до 1991 р. Крім того, у 70-х рр. минулого століття
внаслідок налагодження міжбібліотечного співробітництва видано низку
вузькогалузевих покажчиків, як наприклад « Генетика, селекція і насінництво
сільськогосподарських культур», «Торфяные почвы, их свойства и
использование под сельскохозяйственные культуры» за 1929–1969 рр. тощо.
Також з 1972 р. Українська академія аграрних наук бере активну участь у
підготовці поточних бібліографічних покажчиків «Нові сільськогосподарські
книги», які видавалися до 1993 р. Такі ж покажчики вийшли і в 1996 і 1998
роках. У 1999 р. співробітниками УААН, ЦНСГБ, НПБУ, НБУ ім.
В.І. Вернадського
видано
перший
випуск
поточного
покажчика
«Сільськогосподарські книги».
Вагомим здобутком УААН і ЦНСГБ у наданні бібліографічної інформації
є бібліографічний покажчик другого рівня «Бібліографічні покажчики
сільськогосподарської літератури, підготовлені бібліотеками науководослідних установ УААН та сільськогосподарських вищих учбових закладів
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Мінагропрому України» за 1969–1999 р. Враховуючи нерозривний зв’язок
науки і виробництва, дане видання слугує важливим пошуковим
інструментарієм і джерелом інформації стосовно підготовлених покажчиків за
такими напрямами як ґрунтознавство, землеробство, сільськогосподарська
меліорація, рослинництво, тваринництво, птахівництво, ветеринарія тощо. На
жаль, продовжуваність такого покажчика припинилася цим одним випуском.
Зважаючи на повноту наведеної у виданні інформації, на нашу думку було б
корисно продовжити розпочату в 1999 р. роботу і підготувати наступний такий
покажчик за 2000−2015 рр.
Враховуючи те, що ННСГБ НААН і сільськогосподарські бібліотеки
України – активні помічники держави у становленні мережі дорадчих служб
(Мінагрополітики України) та регіональних центрів наукового забезпечення
АПВ (НААН), їх бібліографічна продукція забезпечує програми реформування
АПК України, наукові проекти та окремі фундаментальні й прикладні
дослідження науково-дослідних установ НААН необхідною інформацією.
Зокрема, сюди слід віднести тематичні бібліографічні покажчики з окремих
галузей і наукових напрямів. З цією метою в установі створюються не тільки
електронні каталоги з бібліографічними описами нових надходжень, а й багато
з них, що мають важливе науково-виробниче значення презентуються на
офіційному сайті. Також бібліографічним джерелом слугує реферативний
журнал, який надає бібліографічну інформацію, а також містить коротку
анотацію наукових видань. Особливого значення набули спеціальні випуски
журналу, присвячені окремим галузям сільського господарства, що значно
полегшує читачу знайти необхідну інформацію за певним напрямом.
На виконання завдання популяризації результатів діяльності галузевих
наукових та освітніх установ, наукових шкіл, зібрань, товариств, починаючи з
1998 р. в бібліотеці засновано низку бібліографічних серій, яких сьогодні
налічується 12:
«Академіки НААН»,
«Члени-кореспонденти НААН»,
«Іноземні члени НААН»,
«Землевпорядна наука»,
«Наукові історико-бібліографічні читання»,
«Академіки та члени-кореспонденти НАН України для сільського
господарства»,
«Бібліографія вчених аграріїв України»,
«Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії»,
«Іноземна сільськогосподарська книга у фондах ННСГБ НААН та
науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю»,
«Відомі вчені-природознавці та освітяни України»,
«Інформаційно-бібліографічні ресурси агропромисловому виробництву
України»,
«Біобібліографія діячів науки, освіти, культури України»
Крім того, тематичні бібліографічні покажчики виходять у рубриці
«Науково-допоміжні ретроспективні бібліографічні покажчики». Всі вони
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відіграють надзвичайно велике значення як стосовно популяризації галузі, так і
формування української метабібліографії, у якій, як зазначено в останньому її
випуску, видання ННСГБ НААН посідають чільне місце.
Всього за період з 1998 р. по травень 2014 рр. у зазначених серіях вийшло
229 видань. Зокрема по серіях:
Біобібліографічна серія
«Академіки Національної академії аграрних наук України» (Разом 63)

Біобібліографічна серія
«Члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук
України»
(Разом 12)
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Біобібліографічна серія
«Іноземні члени Національної академії аграрних наук України»
(Разом 1)
Біобібліографічна серія
«Землевпорядна наука» (Разом 1)
Біобібліографічна серія
«Біобібліографія діячів науки, освіти, культури України» (Разом 1)
Серія
«Біобібліографія вчених-аграріїв України» (Разом 56)

Історико-бібліографічна серія
«Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» (Разом 72)
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Серія
«Відомі вчені-природознавці та освітяни України» (Разом 7)

Серія
«Наукові історико-бібліографічні читання» (Разом 7)

Бібліографічна серія
«Іноземна сільськогосподарська книга у фондах ДНСГБ НААН
України та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів
аграрного профілю України» (Разом 5)
Серія
«Академіки та члени-кореспонденти НАН України для сільського
господарства» (Разом 2)
Серія
тематичних науково-допоміжних бібліографічних покажчиків
вітчизняних та зарубіжних видань з фондів ННСГБ НААН
«Інформаційно-бібліографічні ресурси агропромисловому
виробництву України» (Разом 2)
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«Науково-допоміжні ретроспективні бібліографічні покажчики та
інші видання» (Разом 22)
У цьому році сектор бібліографії вже сформував і видав у серії
«Академіки…» третє видання «Зубець Михайло Васильович», «Малік Микола
Йосипович», у серії «Вчені-аграрії» – «ВЛАСОВ Володимир Іванович :
біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1963–2013 роки». Співробітниками та
аспірантами бібліотеки також видано покажчики «ОСЬМАК Кирило Іванович
(1890–1960) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1911–1926 роки», «Академік АН
УРСР і ВАСГНІЛ Оппоков (Опоків) Євген Володимирович (1869–1937) [наук.
пр. 1896–1937 рр.]», «Поггенполь Вільгельм Олександрович …» і підготовлено
друге видання покажчика професора Шелепова Володимира Васильовича. Зараз
у секторі здійснюється підготовка покажчиків Зленко Валентини Андріївни,
Дерлеменко Таміли Федорівни, Кучера Володимира Івановича, підготовлений
до друку покажчик праць академіка Сахацького. Також готується науководопоміжний бібліографічний покажчик «Періодичні та продовжувані
сільськогосподарські видання в Україні 1940–початок XXI ст.», і науководопоміжний ретроспективний бібліографічний покажчик видань до 1917 р.
«Наукове
забезпечення
організації
вітчизняного
насінництва
сільськогосподарських культур» з фондів бібліотеки. У секторі бібліографії крім
того ведеться каталогізація чеських іноземних видань у бібліотечноінформаційній системі «ІРБІС». На даний момент введено більше 1000
бібліографічних описів АРМ «Каталогізатор». У секторі обробки документів
готуються три галузеві бібліографічні покажчики, а саме по культурі
соняшнику, рибному господарству та екології природокористування.
Кожен з покажчиків презентує набір тематичної бібліографічної
інформації за тим напрямом, за яким працювала певна наукова школа,
інституція чи окремі науковці. Безпосередньо для запитів агропромислового
виробництва України у 2013 р. засновано нову серію, яка акумулює
інформаційно-бібліографічні ресурси видань із фондів ННСГБ НААН. Так,
науковими співробітниками бібліотеки вже підготовлено ретроспективні
покажчики з розвитку вітчизняного бджільництва та ґрунтознавства.
Стосовно перспективи подальшої роботи, то слід відмітити, що не
дивлячись на плідну творчу діяльність колективу ННСГБ, бібліографічну
інформацію, продуковану установою, недостатньо висвітлено у мережі
Інтернет. Тому нами відпрацьовується механізм розміщення на офіційному
сайті бібліотеки повнотекстових документів у форматі ПДФ всієї наявної у нас
продукції бібліографічних серій.
Таким чином, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека разом
із підпорядкованою їй мережею галузевих бібліотек є головним джерелом
наукового забезпечення бібліографічною інформацією галузі АПК.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ РІДКІСНИХ І
ЦІННИХ ВИДАНЬ ННСГБ НААН, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО ДЕРЖАВНОГО
РЕЄСТРУ НАЦІОНАЛЬНОГО НАДБАННЯ УКРАЇНИ ТА ЇХ
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ
Н.Д. Коломієць,
канд. с.-г. наук, пров. наук. співробітник
відділу документного забезпечення
та збереження наукових фондів НННСГБ НААН
В Україні, як і у всьому світі, збереження культурного спадку для
наступних поколінь є одним із головних завдань бібліотек, особливо це
стосується стародруків, рідкісних і цінних видань.
У 2009 р був створений «Фонд видань, випущених у XIX столітті з
сільськогосподарської тематики ДНСГБ УААН», який згідно з розпорядженням
КМУ № 1038-р від 3 вересня 2009 р. віднесено до об’єктів національного
надбання. Для збереження раритетів XIX століття у стінах ННСГБ НААН були
виділені окремі приміщення під книгосховище та читальний зал № 2.
Основним завданням «Фонду» ННСГБ НААН є довгострокове збереження
документів шляхом забезпечення необхідних умов зберігання (згідно ДСТУ
ГОСТ 7.50-2006. Консервація документів. Загальні вимоги), оправлення видань
та реставрації фондів задля збереження цілісності та незмінності фізичного
стану документів (ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та
визначення понять), переведення документів на цифрові носії з метою
зберігання інформації, а також можливості зберегти друковані видання від
руйнування і ушкодження шляхом вилучення з використання (Закон України
«Про електронні документи та електронний документообіг», ст. 1), та
мікрофільмування рідкісних та цінних видань для створення страхового фонду
документації (Закон України «Про страховий фонд документації України»,
ст. 1; ДСТУ 33.002:2007. Страховий фонд документації. Терміни та
визначення понять).
Збереження бібліотечних фондів має на меті забезпечення цілісності та
незмінності фізичного стану документів. Це можливо за умов утримання їх у
книгосховищах зі спеціальним обладнанням, в умовах оптимального режиму.
Необхідним є дотримання правил використання та вживання заходів з охорони.
У «Фонді» встановлено металічні стелажі, броньовані двері, матові вікна,
лампи із захисними плафонами, були придбані і встановлені гігрометри
психрометричного типу ВІТ-2 для визначення вологості повітря та два
кондиціонери у книгосховищі для підтримки оптимального температурновологісного режиму зберігання рідкісних видань XIX століття.
Однак, при цьому ще не всі питання щодо збереження рідкісних видань
вирішені. На сьогоднішній день видання XIX століття, надруковані на
кислотному папері, перебувають у незадовільному стані від фізичного старіння
та механічного зносу. Частина цих документів вже є непридатною для
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використання. Вирішити питання захисту інформації і одночасно зробити її
широко доступною для користувачів можна таким чином:

шляхом збереження власне документа або носія інформації;

шляхом збереження інтелектуального змісту документа й
організації доступу до нього.
Реалізація першого шляху здійснюється за допомогою заходів
превентивної консервації, реставрації документів, другого – перенесення
інформації на стійкі фізичні носії-мікроформи (мікрофільми, мікрофіші,
оптичні диски, тощо) та впровадження новітніх інноваційних технологій,
зокрема
сканування,
оцифровування
інформації,
мікрофільмування,
мікрографування, як методи копіювання оригіналу. Для створення страхового
фонду документації використовують метод мікрофільмування. Цей метод
дозволяє зберігати інформацію на мікроносіях біля 100 років. Але традиційні
форми збереження і надалі не втратять свого значення.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р.
№ 680-р схвалено «Концепцію розвитку національної інноваційної системи»,
оприлюднений Проект стратегії інноваційного розвитку України на 2009–
2018 рр. та на період до 2039 р. Згідно цих документів «інноваційна діяльність
— це комплекс робіт і заходів, що виконуються при створенні новацій та їх
просуванні до реалізації».
У напрямі реалізації державної концепції ННСГБ НААН виконує
прикладне завдання 41.04.26.03.13.03 «Наукова організація та оптимізація
бібліотечно-інформаційного контенту діяльності бібліотек Міністерства
аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних
наук із застосуванням інноваційних технологій для удосконалення
обслуговування та забезпечення якісного інформаційного супроводу АПВ».
Відповідно до завдання наш «Фонд» також впроваджує інноваційні технології
щодо збереження рідкісних і цінних видань XIX століття, які включені до
Державного реєстру національного надбання України. До них належать:
створення електронного каталогу видань XIX ст. в системі АБІС ІРБІС,
оцифровування та мікрофільмування матеріалів «Фонду», штрих кодування
книг та періодичних видань (табл. 1).
Для користувачів бібліотеки створений електронний каталог рідкісних та
цінних видань XIX століття за допомогою автоматизованої системи АБІС
ІРБІС. Виокремлено бази даних : «Документи XIX ст.», «Іноземна книга
XIX ст.» та «Документи XIX ст. з бібліотек мережі» (табл. 1), де міститься вся
інформація про наявність рідкісних вітчизняних та іноземних видань XIX
століття в електронному вигляді та видано науково-допоміжний
бібліографічний покажчик «Фонд видань, випущених у XIX столітті з
сільськогосподарської тематики ДНСГБ УААН, включених до Державного
Реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання» для
ознайомлення користувачів бібліотеки в друкованому вигляді.
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Таблиця 1
Інноваційні підходи до збереження рідкісних і цінних видань ННСГБ
НААН, які включені до Державного реєстру національного надбання
України
№
Назва інновації
Кількість, прим.
п/п
1. Створення електронних баз даних с/г видань XIX ст.
в системі АБІС ІРБІС:
2701
«D19V-Документи 19 ст.»
608
«IK19V-Іноземна книга 19 ст.»
2339
«SET19V-Документи 19 ст. з бібліотек мережі»
2. Штрих кодування с/г видань XIX ст.
3774
3. Реєстраційно-аналітичний
каталог
вітчизняних
5751 прим.
періодичних видань XIX ст.
(85 тис. статтей)
4. Оцифровування
46 прим.
(17581 стор.)
5. Мікрофільмування
2 прим. (508
арк. формату
А4)
Ще одним видом інновацій є штрих кодування рідкісних видань як один
із засобів технологій автоматичної ідентифікації. Штрих кодування необхідне
для проведення обліку, інвентаризації, покращення обслуговування
користувачів бібліотеки та захисту книг від виносу та викрадення з приміщення
фонду. Одночасно при введенні документів XIX ст. в систему АБІС ІРБІС було
проштрихкодовано 3774 книги (табл. 1).
Інноваційним електронним продуктом є реєстраційно-аналітичний
каталог вітчизняних періодичних видань XIX століття у системі АБІС
ІРБІС. У фонді налічується 5751 примірник вітчизняних періодичних видань
(це близько 85 тисяч статей) (табл. 1). Така ж робота проводиться і в бібліотеці
НБУВ, де для цього створено цілий відділ з аналітичного розпису статей
періодичних видань до 1917 р. Дана інновація надає дуже велику допомогу
дослідникам історичної та сільськогосподарської науки у пошуках інформації
для написання дисертацій та статей.
Сьогодні в Україні створюються різні інформаційні корпорації, які
об’єднують бібліотеки та різні організації з метою спільного створення ними
бази аналітичних розписів статей з періодичних видань. Однією з таких
корпорацій є «Матрікс». Учасниками Корпорації можуть бути бібліотеки (та
інші організації), які створюють власні ресурси у середовищі різних АБІС
(ІРБІС, МАРК-SQL, УФД, Aleph, UNILIB). Кожен учасник корпорації готує
аналітичні бібліографічні записи на усі статті з журналів, закріплених за
учасником, за прийнятими в проекті правилами, в обмін – отримує записи
інших учасників.
В основу бази даних покладено БД «Аналітика «Матрікс Прес», яка
створюється з 2005 року і включає 1600 описів періодичних видань України і
Росії та 116000 аналітичних описів статей з 550 журналів (7000 номерів).
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На сьогодні Корпорація об’єднує 16 організацій : Донецький національний
технічний університет, Донецький національний університет економіки і
торгівлі імені М. Туган-Барановського, Донецький юридичний інститут
ЛДУВС, Інститут археології НАН України, м. Київ, Київський національний
університет будівництва і архітектури, Київський національний університет
імені В. Гетьмана, Національний авіаційний університет, Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Національний університет
фізичного виховання і спорту, Національний університет харчових технологій,
Централізована бібліотечна система Оболонського району м. Києва,
Кіровоградська обласна бібліотека для дітей, Обласна універсальна наукова
бібліотека ім. А. М. Горького, м. Луганськ, Кримський філіал Інституту
археології НАНУ, Черкаська обласна бібліотека для юнацтва ім. В. Симоненка.
Одним із наступних видів інноваційних технологій щодо збереження
рідкісних видань є оцифровування, тобто переведення документа на оптичні
диски. Оцифрування дозволяє зберегти інтелектуальний зміст документа,
запобігає зношенню та старінню документа, розширює доступ до інформації,
що містить документ, економить площу зберігання, дає можливість отримання
дублікатів на випадок втрати, пошкодження чи знищення оригіналів.
У «Фонді» розпочато створення електронного фонду цифрових копій
документів. Робота почалась із відновлення втрачених оригіналів старовинних
книг XIX ст. для наявності їх хоча б в електронному вигляді. Проводився
пошук оригіналів у всіх бібліотеках України та Російської Федерації. Допомогу
у відновленні втрачених книг надали такі бібліотеки: Національна бібліотека
України ім. Вернадського, бібліотека ім. Максимовича та Російська
сільськогосподарська бібліотека. Також за допомогою посольства Німеччини в
Україні було оцифровано п’ять книг. Окрема подяка доктору
сільськогосподарських наук М. В. Лісовому (ННЦ «Інституту ґрунтознавства та
агрохімії ім. О. Н. Соколовського НААН») та доктору економічних наук,
професору, заслуженому діячу РФ А. Н. Асаулу за їх дари.
Для проведення повноцінної роботи з оцифровування рідкісних і цінних
видань XIX ст. і створення страхового фонду документів на електронних носіях
потрібен спеціальний сканер. За час роботи фонду (2009–2014 рр.) було
оцифровано 46 примірників книг.
Відповідно до Закону України «Про страховий фонд документації
України» № 2332-III від 22 березня 2001 р. та постанови Кабінету Міністрів
України від 13.03.2002 р. № 319 «Про затвердження Положення про порядок
формування, ведення та використання галузевого страхового фонду
документації» Національна академія аграрних наук спільно з МНС розробила
«Програму формування страхового фонду документації на наукові об’єкти, що
становлять національне надбання, та на об’єкти будівництва УААН на 2007–
2010 роки» та доповнення до цієї програми на наступні роки. З метою реалізації
державної політики щодо цього питання, за допомогою Північного
регіонального центру страхового фонду документації було переведено на
мікрофільми два примірники книг із «Фонду видань, випущених у XIX ст. з
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сільськогосподарської тематики ДНСГБ УААН, включених до Державного
реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання» (табл. 1).
Усі існуючі способи переведення документів на не паперові носії
здійснюються, в першу чергу, з метою зберігання інформації, а також дають
можливість зберегти друковані видання та рукописні пам’ятки від руйнування і
ушкодження шляхом вилучення з використання.
Ще одним видом інноваційної діяльності є репрезентація «Фонду» у
вигляді електронних виставок на сайті ННСГБ НААН (dnsgb.com.ua) :
1. Стародруки «Фонду видань, випущених у XIX столітті з
сільськогосподарської тематики Державної наукової сільськогосподарської
бібліотеки УААН».
2. Чеська сільськогосподарська книга XIX століття у фондах ННСГБ
НААН.
3. Енциклопедичні видання та словники «Фонду…» ННСГБ НААН.
4. 150 років з дня народження видатного російського ґрунтознавця та луківника В. Р.
Вільямса (1863-1939).

5. Колекція прижиттєвих видань видатного ґрунтознавця В. В. Докучаєва
(до 130-річчя виходу в світ книги «Русский чернозем»).
6. 155 років з дня народження заслуженого вченого-агронома і політика,
професора Університету Св. Володимира С. М. Богданова (1859-1920).
7. 205 років з дня народження видатного англійського натураліста
Чарльза Дарвіна (1809-1882) – засновника еволюційної теорії про походження
видів.
8. 120 років журналу «Хозяинъ» (1894-1905)
Для повнішого розкриття фонду та зацікавленості читачів були
організовані тематичні виставки : «Колекція франкомовних видань XIX ст.»;
«Колекція польської книги XIX ст.»; «Колекція німецької книги XIX ст.»,
«Книги видатних німецьких економістів XIX століття», «Колекція
американських видань XIX ст.», «Прижиттєві видання видатного ґрунтознавця
В. В. Докучаєва», «115 років журналу «Почвоведение», «Література з
ґрунтознавства XIX століття», «Полтавському дослідному полю – 130» та діє
постійна виставка «Фонд видань, випущених у XIX столітті з
сільськогосподарської тематики Державної наукової сільськогосподарської
бібліотеки УААН». Крім того, регулярно проводяться екскурсії для українських
та іноземних гостей ННСГБ НААН. У 2014 році була прочитана лекція на тему:
«Фонд видань, випущених у XIX столітті з сільськогосподарської тематики
Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії
аграрних наук, що становлять національне надбання» – науково-практичні
засади створення та функціонування».
Унікальність фонду полягає у тому, що завдяки своїй науковій, історичній
та духовній цінності він є джерелом інформації для повернення нащадкам з
небуття імен видатних постатей аграрної галузі, історичних фактів і подій і в
останні роки користується особливим попитом у сучасних дослідниківприродознавців.
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АНАЛІЗ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
Т. В. Лютик
науковий співробітник сектору
наукового комплектування фондів
ННСГБ НААН
1.1. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Кадровий потенціал, як відносно самостійна підсистема науковотехнологічного потенціалу, являє собою сукупність наукових кадрів, які беруть
участь у науковому процесі. Від раціональної структури кадрів, їх кваліфікації,
ступеня підготовленості та творчих інтелектуальних здібностей, що
забезпечують зростання рівня наукового знання, залежить ефективність
науково-технологічного потенціалу НААН.
За останні два десятиліття в Україні сталися негативні зміни в цій
складовій. Через недостатнє державне фінансування, незатребуваність
результатів наукових досліджень, відсутність економічних стимулів
зменшується чисельність наукових працівників і погіршується їх якісний склад,
що завдає значної шкоди науковому потенціалу країни12.
Несвоєчасна виплата заробітної плати на початку 90–х рр., поява
привабливіших за рівнем оплати праці робочих місць в інших сферах
діяльності, що в основному не пов'язані з інноваційним розвитком, спричинили
посилення відтоку кадрів із вітчизняної аграрної науки, зокрема, вже на
другому році реформ (1992 р.) вибула майже п'ята частина наукових
працівників.
За даними рис. 1.1, протягом 1991–2012 рр. загальна чисельність
працюючих у Національній академії аграрних наук України зменшилась у
5,4 раза (на 107 748 осіб), у наукових установах – у 2,3 раза (на 12 273 осіб).
Реалізація аграрної політики без здійснення системних заходів щодо
адаптації до ринкових умов в аспекті стимулювання затребуваності
економічною практикою результатів досліджень призвела до серйозних проблем
стосовно:
1) формування та використання наукових кадрів;
2) технологічного оснащення наукового процесу;
3) забезпечення якості наукових результатів.

Павлюк К. В. Видатки бюджетів на розвиток людського капіталу як чинник економічного зростання /
К. В. Павлюк // Фінанси України. – 2006. – № 9. – С. 30–36.
12
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Рис. 1.1. Динаміка кадрового потенціалу НААН, 1991–2012 рр.
Джерело: Розраховано автором за: [1–11, 16].

Для стимулювання науково-дослідницького пошуку в Україні було
створено Державний фонд фундаментальних досліджень. Всеукраїнська нарада
у лютому 1996 р. визначила концептуальні підходи до розвитку вітчизняної
аграрної науки, зокрема, було розглянуто заходи щодо формування нової
національної наукової та науково-технологічної політики на державному,
галузевому й регіональному рівнях.
Із 1996 р. спостерігається чітка тенденція до збільшення частки
працівників наукових установ у структурі наукових працівників НААН, яка за
1996–2012 рр. зросла на 21,1 % (рис. 1.2).
При цьому частка працівників організацій дослідно-виробничої бази у
структурі працівників НААН зменшилася за 1996–2012 рр. на 16,7 %, в
організаціях сфери обслуговування науки – на 5,6 %.
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Рис. 1.2. Структура наукових працівників НААН за 1991–2012 рр.
Джерело: Розраховано автором за: [1–11, 16].

На початку 1990–х рр. окреслилася стійка тенденція до скорочення
чисельності спеціалістів у вітчизняній аграрній науці, найбільше за рахунок
здібної молоді (рис. 1.3).
Протягом 1991–2012 рр. співвідношення докторів і кандидатів наук до
загальної чисельності науковців у системі НААН скоротилося на 6,9 %
внаслідок зменшення чисельності кандидатів наук за цей період на 49,3 %, або
на 1593 осіб (з 3229 до 1636). У 2012 р. чисельність докторів наук порівняно з
1991 р. збільшилася на 58 осіб (з 283 до 341), або на 20,5 %.
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Рис. 1.3. Динаміка чисельності наукових працівників НААН
Джерело: Розраховано автором за: [1–11, 16].

У 2009 р. порівняно з 1996 р. чисельність докторів наук збільшилася на
3,5 % (табл. 1.1) за рахунок збільшення їх у відділеннях регіональних центрів
наукового забезпечення АПВ, механізації та електрифікації, харчової та
переробної промисловості – на 181,8, 70,0 і 5,3 %, відповідно.
Таблиця 1.1
Темп приросту чисельності співробітників НААН у 2009 р. відносно
1996 р. (за відділеннями)
Темп приросту (спаду), %
Відділення

загальна
чисельність
працюючих

Землеробства та рослинництва
–18,7
Зоотехнії та ветеринарної медицини
–34,2
Механізації та електрифікації
–34,0
Харчової і переробної промисловості
1,5
Аграрної економіки і земельних відносин
–20,9
Регіональних центрів наукового
0,3
забезпечення АПВ
Всього по НААН
–20,5
Джерело: Розраховано автором за: [1, 8].
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у тому числі:
з них:
наукові
працівники доктори кандидати
4,8
–17,2
–23,0
24,1
–4,9

1,0
–11,4
70,0
5,3
–16,1

–16,6
–32,7
–47,4
–3,5
–24,4

6,4

181,8

–21,5

–1,5

3,5

–22,9

У Відділенні зоотехнії та ветеринарної медицини їх чисельність
зменшилася за згаданий період на 11,4 %, Відділенні аграрної економіки і
земельних відносин – на 16,1 %.
Протягом 1996–2009 рр. чисельність кандидатів наук зменшилась у всіх
відділеннях НААН на 22,9 %.
У 2012 р. темп приросту чисельності наукових працівників НААН
порівняно з 1996-м у Відділенні землеробства та рослинництва становив 4,8 %,
харчової і переробної промисловості – 24,1, регіональних центрів наукового
забезпечення АПВ – 6,4 %. В інших відділеннях їх чисельність зменшилась: у
Відділенні зоотехнії та ветеринарної медицини – на 17,2 %, механізації та
електрифікації – на 23,0, аграрної економіки і земельних відносин – на 4,9 %.
На сьогодні значна частка кандидатів і докторів наук не працюють у сфері
наукових досліджень, зберігаючи науковий ступінь формально, оскільки
основна їх діяльність не пов'язана з аграрною наукою.
Структуру наукових працівників установ НААН за віком у 1995 та
2012 рр. наведено на рис. 1.4. У 2012 р. порівняно з 1991 р. частка наукових
працівників віком від 40 до 50 років зменшилася на 6,7 % (з 1687 до 957 осіб) і
становила 20,6 %; працівників віком від 51 до 60 років – на 7,3 % (з 1856 до
1050 осіб) і досягла 22,8 %.
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Рис. 1.4. Структура наукових працівників установ НААН за віком
Джерело: Розраховано автором за: [1, 11].

У 2012 р. порівняно з 1995 р. на 4,4 % збільшилася частка наукових
працівників установ НААН віком до 40 років (їх чисельність при цьому
зменшилася на 365 осіб) і становила 41,1 %, віком понад 60 років – на 9,6 % (їх
чисельність збільшилась удвічі) і досягла 15,5 % у структурі наукових
працівників установ НААН.
Чисельність наукових працівників НААН середнього віку зменшилася за
вищезгаданий період у 1,8 раза. У структурі наукових працівників частка осіб
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віком 40–50 років зменшилася на 6,7 % і становила 20,6 %, віком 51–60 років –
відповідно на 7,3 % і дорівнювала 22,8 %.
На початку 2000–х рр. Стратегією економічного і соціального розвитку
України на 2004–2015 рр. були передбачені умови розвитку науковотехнологічного потенціалу та кадрове забезпечення інноваційної діяльності в
АПК, однак без визначення індикаторів і термінів їх досягнення. Тенденція до
зменшення чисельності працівників пов’язана, насамперед, з кризою
інституціональної структури вітчизняної аграрної науки, що переважно
функціонує у межах традиційної галузевої системи, відповідаючи стратегії
«збереження» науково-технологічного потенціалу. Проте перехід до стратегії
ефективного використання та розвитку науково-технологічного потенціалу
НААН потребує застосування нових принципів організації праці, що
передбачає, передусім, реформування інституціональної структури з метою її
відповідності сучасним суспільно-економічним умовам.
2.2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Залежність науково-технологічного потенціалу НААН від організаційної
структури, організації підготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів,
управління науковими дослідженнями (фундаментальними та прикладними) є
вирішальною при його формуванні як на рівні країни й регіону, так і на рівні
окремих наукових установ (рис. 1.5).
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безпосередньо підпорядкованих Президії НААН, 2000–2012 рр. (станом на
кінець року)
Джерело: Розраховано автором за: [1–11, 17–19].
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Кількість наукових установ, підприємств та організацій, безпосередньо
підпорядкованих Президії Національної академії аграрних наук України, за
період з 2000 по 2012 р. зменшилася на 18,1 %, або на 62 од. При цьому
кількість тих установ, що входять у відання НААН, не змінилася за 16 років і на
01.01.2013 р. становила 96 одиниць.
У структурі наукових установ (рис. 1.6) частка інститутів, як
організаційної форми, зменшилася з 1996 по 2012 р. на 24 % (від 60 до 36 %),
інших підприємств – на 9 % внаслідок їх реорганізації в дослідні господарства
та Національні наукові центри (які у 2012 р. займали відповідно 44,9 та 11,2 % у
структурі).
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Рис. 1.6. Структура наукових установ (підприємств та організацій),
підпорядкованих Президії НААН
Джерело: Розраховано автором за: [4, 11, 17].

Розроблена в Україні на початку 90–х рр. минулого століття стратегія
аграрної політики була спрямована на розширення наукових центрів, утворених
відповідно до напряму розвитку радянської науки, коли дві третини наукових
організацій були розташовані в шістьох регіонах країни, а в інших двадцяти
одному – лише третина. Організаційна структура наукових установ НААН
складалася залежно від:
1) наукових завдань;
2) авторитету окремих учених (наукових шкіл);
3) фінансових можливостей різних періодів розвитку.
В умовах адміністративно-командної системи (при виконанні завдань
нагромадження наукових знань, створення та впровадження нових зразків
селекційних досягнень, техніки, технологій у виробництво) така аграрна
політика була виправдана. В ринкових умовах (коли трансформація наукових
знань в економіці здійснюється у формі інновацій, просування яких на ринок
враховує потреби кінцевого споживача) такий механізм
виявився
неефективним.
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Динаміку трансформаційних процесів наукових установ (підприємств,
організацій), підпорядкованих Президії НААН, за період з 1996 по 2012 р.
наведено на рис. 1.7.
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Джерело: Розраховано автором за: [1–11, 16–19].

Кількість підприємств (установ, організацій) у мережі наукових установ
НААН (рис. 1.8) зменшується, зокрема за 1996–2012 рр. – на 24,9 %, або
на 68 од.
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Рис. 1.8. Кількість підприємств (установ та організацій), що входять у
мережу наукових установ НААН
Джерело: Складено автором за: [1–11, 16–19].
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Кількість підприємств (установ, організацій), що входять у мережу
наукових установ Національної академії аграрних наук України, відображено
на рис. 1.9.
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Рис. 1.9. Кількість підприємств, установ та організацій, що входять у
мережу наукових установ НААН
Джерело: Розраховано автором за: [1–11, 16–19].

Рушійною силою науково-технологічного потенціалу і предтечею
більшості революційних технологій у країнах Заходу є ризикові фірми. На
сьогодні венчурний бізнес в Україні не розвинений, проте простежується
інтерес до створення венчурних фондів із державною участю для підтримки
науково-технічних проектів і залучення приватного капіталу під державні
гарантії з метою розвитку високих технологій.
Частка дослідних станцій у структурі підприємств (установ, організацій),
що входять у мережу наукових установ НААН, протягом 1996–2012 рр.
зменшилася внаслідок реорганізації їх частини в інші організаційні форми, але
незначною мірою – на 1 % і у структурі становила 23 %, дослідних господарств
– на 3 % – відповідно склала 66 % (рис. 1.10 а, б).
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Рис. 1.10. Структура підприємств (установ та організацій), що
входять у мережу наукових установ НААН
Джерело: Розраховано автором за: [4–11, 17].

Забезпечення розширеного відтворення наукових кадрів є важливим
чинником розвитку науково-технологічного потенціалу. Так, за даними
рис. 1.11, протягом 2000–2012 рр. кількість спецрад по захисту кандидатських
дисертацій з проблем АПК зменшилася з 14 до 4 од.
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Рис. 1.11. Кількість спецрад по захисту кандидатських дисертацій з
проблем АПК по відділеннях НААН, 2000–2012 рр.
Джерело: Розраховано автором за: [1–19].

Кількість спецрад по захисту докторських дисертацій з проблем АПК
збільшилася за період 2000–2012 рр. від 4 до 27 од. (рис. 1.12).
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Рис. 1.12. Кількість спецрад по захисту докторських дисертацій з
проблем АПК по відділеннях НААН, 2000–2012 рр.
Джерело: Розраховано автором за: [1–19].

Простежується позитивна динаміка щодо кількості прийнятих до захисту
і захищених кандидатських дисертацій (рис. 1.13), яка збільшилася за вказаний
період в 1,7 раза, або на 87 од. (з 118 до 205-ти). Найбільшу їх кількість було
захищено у відділеннях землеробства і рослинництва, ветеринарної медицини
та зоології, аграрної економіки і земельних відносин.
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Рис. 1.13. Кількість прийнятих до захисту і захищених кандидатських
дисертацій по відділеннях НААН, 2000–2012 рр.
Джерело: Розраховано автором за: [1–19].
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Щодо захисту докторських дисертацій, тут також спостерігається
позитивна динаміка (рис. 1.14). Порівняно з 2000 р. кількість прийнятих до
захисту і захищених у 2012 р. докторських дисертацій збільшилась у 2,7 раза,
або на 34 дисертації (з 14 до 38 од.).
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Рис. 1.14. Кількість прийнятих до захисту і захищених докторських
дисертацій по відділеннях НААН, 2000–2012 рр.
Джерело: Розраховано автором за: [1–19].

Найбільшу кількість докторських дисертацій було прийнято і захищено у
2012 р. у відділеннях аграрної економіки і земельних відносин, землеробства і
рослинництва та відділенні ветеринарної медицини та зоології.
В Україні близько 90 % аспірантів і докторантів навчаються за рахунок
державного бюджету. За даними Центру Разумкова, тільки кожна шоста наукова
робота чи дослідження в Україні має інноваційну спрямованість, у той час як у
країнах Європейського Союзу цей показник становить 85–95 %. На відміну від
них, де більшість учених та інженерів, зайнятих дослідженнями й розробками,
працюють у сфері виробництва, в Україні вони зосереджені переважно в
науково-дослідних організаціях, де зайнята основна частина докторів і
кандидатів наук.
Наведений факт не сприяє якісному й ефективному використанню
інновацій при виробництві та переробці продукції сільського господарства. З
одного боку, існує розрив освіти і науки, науки і виробництва, з іншого – постає
питання доцільності наявної чисельності наукових працівників у сфері
агропромислового виробництва та досконалості системи їх підготовки.
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2.3. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ

У міжнародній практиці для характеристики діяльності наукових
організацій і вчених аналізують показники публікаційної активності та
патентно-ліцензійної роботи. Нині в Україні з цією метою застосовують як
традиційні, так і нові (міжнародні) підходи.
Інформаційна складова в науково-технологічному потенціалі НААН
відіграє особливу роль в агропромисловому комплексі України. Специфічним
предметом праці тут є інформація про підсумки попередніх досліджень, розробок
та освоєння нововведень, яка міститься в тематичних планах про розпочаті та
звітах про закінчені дослідження й розробки, публікаціях і дисертаціях, автори
яких пропонують нові теорії, гіпотези, рекомендації, описи, формули, схеми,
креслення тощо.
Динаміку видань наукової літератури установами НААН наведено на
рис. 1.15.
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Рис.1.15. Динаміка видань наукової літератури установами НААН,
1996–2010 рр.
Джерело: Розраховано автором за: [1–19].

Протягом 2006–2010 рр. за ініціативи установ НААН було видано
наукової літератури у 4,7 раза більше, ніж за 1996–2000 рр.
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Результати діяльності редакції журналу "Вісник аграрної науки" НААН за
три періоди: 1996–2000 рр., 2001–2005 рр. і 2006–2010 рр. відображено в
табл. 1.2.
Як видно з даних табл. 1.2, кількість статей, опублікованих за 2006–
2010 рр., порівняно з 1996–2000 рр. зменшилася лише на 1,0 % за рахунок
кількості виданих номерів. Кількість виданих номерів Бюлетеня "Аграрна наука
– виробництву" та Реферативного журналу «Агропромисловий комплекс
України» збільшилася відповідно на 6 і 14 номерів.
Таблиця 1.2
Діяльність редакції журналу "Вісник аграрної науки" НААН
Видання

Кількість видань
1996–2000 рр.

2001–2005 рр.

2006–2010 рр.

66

60

60

1227

1266

1215

140

121

136

рослинництво, кормовиробництво

211

155

153

тваринництво, ветеринарна медицина

201

169

155

генетика, селекція, біотехнологія

130

132

116

механізація та електрифікація

70

68

68

агроекологія, радіологія, меліорація

105

103

75

зберігання та переробка продукції

60

67

67

економіка і земельні відносини

85

104

114

інші розділи

275

347

331

Бюлетень "Аграрна наука –
виробництву", номерів

14

20

20

Реферативний журнал
"Агропромисловий комплекс України",
номерів

6

18

20

Науково-теоретичний журнал "Вісник
аграрної науки", номерів
Статей всього
у т. ч. за розділами:
землеробство, ґрунтознавство,
агрохімія

Джерело: [1–19].

Динаміку видань державного видавництва «Аграрна наука» НААН за
тріаду періодів: 1996–2000 рр., 2001–2005 рр. та 2006–2010 рр. наведено на
рис. 1.16.
Загальна кількість книг (монографій), виданих державним видавництвом
«Аграрна наука» протягом 2006–2010 рр. порівняно з періодом 1996–2000 рр.
збільшилася на 2,5 %, у тому числі виданих за рахунок НААН – на 4,9 %.
Кількість видань міжвідомчих тематичних збірників (бюлетенів) теж
збільшилася в 3,3 раза, а видань серії «Академіки НААН» – в 1,9 раза.
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Рис. 1.16. Динаміка кількості видань державного видавництва
«Аграрна наука», 1996–2010 рр.
Джерело: Розраховано автором за: [1–19].

Інформаційне
забезпечення
наукових
досліджень,
створення
організаційно автономних інформаційних підрозділів і самостійних науковоінформаційних установ супроводжують вдосконалення організації науки.
Організаційному чинникові належить також провідна роль у реалізації науковотехнологічного потенціалу системи НААН. По мірі збільшення відповідності
форм організації наукової діяльності її внутрішнім потребам і особливостям
повніше реалізується науковий потенціал, тим краще наукою задовольняються
потреби і запити суспільства. Проблема відповідності форм організації науки її
особливостям і конкретним завданням пов’язана з чинною ієрархічною
системою організації науки, а також необхідністю її зв'язку з соціальною
практикою. Конкретний аналіз, вимірювання й оцінювання наукового
потенціалу по всіх структурних рівнях і компонентах мають ґрунтуватися на
соціально-філософському розумінні його сутності й доповнювати методологію
дослідження наукового потенціалу НААН.

2.4. ОСНОВНІ ФОНДИ

Матеріально-речові елементи науки утворюють її матеріальний
фундамент – це будівлі, в яких розміщуються наукові установи й допоміжні
служби, обладнання та прилади, необхідні для проведення наукових
експериментів, комп'ютерна й обчислювальна техніка, без яких неможливий
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розвиток сучасної науки. Актуальною проблемою якісного становлення
науково-технологічного потенціалу є збільшення частки та зростання значення
матеріально-технічної бази в його структурі. При цьому вона (база) стає
активною компонентою науково-технологічного потенціалу тільки в поєднанні
з працею кваліфікованих фахівців, тому для оцінювання науковотехнологічного потенціалу необхідно враховувати технологічний рівень
досліджень, а не тільки технічну оснащеність науки.
Матеріально-технічна база НААН – це сукупність засобів науководослідної праці, включаючи наукові організації, наукове обладнання й
установки, експериментальні виробництва, цехи та лабораторії, обчислювальні
центри тощо. На рівні галузі, організації або установи йдеться зазвичай про
матеріально-технічну базу прикладних науково-дослідних і дослідноконструкторських робіт (НДДКР), метою яких є швидка й ефективна апробація
та втілення наукових ідей у конкретні технічні та технологічні нововведення.
Через відсутність дієвої державної підтримки, належного фінансування
програм науково-технічного й інноваційного розвитку в агропромисловому
комплексі України стан вітчизняної аграрної науки погіршився, що виявилося в
технічній та технологічній відсталості, зношеності основних засобів, низькому
рівні використання виробничих потужностей.
Залишкову вартість основних фондів НААН, у тому числі наукових, за
період 2004–2012 рр. наведено на рис. 1.17.

Рис. 1.17. Залишкова вартість основних фондів НААН
Джерело: Розраховано автором за: [3–11].

З одного боку, як свідчать дані рис. 2.17, у 2012 р. величина зносу
основних засобів НААН становила 48,9 %, у 2012 р. – 56,6 %. Фізичний знос
фондів науки станом на 01.01.2013 р. склав 56,6 %.
З іншого боку, за статистичними даними, у 2012 р. порівняно з 2004 р.
первісна вартість основних фондів НААН збільшилася на 20,1 %, або на
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669,8 млн грн (рис. 1.18), вартість фондів науки – в 1,9 раза, або на
676,2 млн грн. Залишкова вартість основних фондів НААН збільшилася за
2004–2012 рр. на 2,2 %, або на 36,7 млн грн, фондів науки НААН – в 2,1 раза,
або на 386,0 млн грн.

Рис. 1.18. Первісна та залишкова вартість основних фондів НААН,
2004–2012 рр.
Джерело: Розраховано автором за: [3–11].

Відповідно у 2012 р. порівняно з 2004 р. зі збільшення вартості основних
фондів зросла фондоозброєність одного наукового працівника НААН у 2,4 раза,
або на 89 772,0 млн грн (рис. 1.19).

Рис. 1.19. Фондоозброєність працівників системи НААН, 2004–
2012 рр.
Джерело: Розраховано автором за: [3–11].
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Зношеність основних фондів НААН сягає близько 50 %. У 2010 р.
збільшилася їх первісна та залишкова вартість на одного наукового працівника у
зв’язку з переоцінкою. На сьогодні близько 70 % парку наукового обладнання
експлуатується понад 10 років, а чверть його – понад 20 років.
Із 75 % обладнання, призначеного для виконання науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), фізично зношені понад 50 %,
третина – повністю. Критичний стан матеріально-технічного забезпечення
науково-технічної діяльності
установ
НААН
веде
до
згортання
експериментальних досліджень з важливих напрямів, насамперед природничих
і технічних наук.
Жорстке обмеження грошової маси і політика досягнення «реальної»
ставки банківського кредиту поза зв’язком із нормою прибутку в матеріальному
виробництві призвели до неплатоспроможності аграрної науки й виключення
позичкового капіталу з інноваційної сфери; у процесі лібералізації цін основні
фонди НААН знецінилися на 43,4 %, у т. ч. фонди науки – на 50,4 % [11],
практично виключивши амортизаційне джерело інноваційного оновлення
виробничих засобів; прискорена приватизація в агропромисловому комплексі
України, по суті, зруйнувала єдність інноваційного процесу, стимулюючи
перепрофілювання дослідно-експериментальної бази аграрної науки на випуск
дохідної продукції.
Формами залучення інвестицій в агропромисловий комплекс можуть
бути: використання коштів амортизаційного фонду й прибутку, банківські
кредити, лізинг, вітчизняний фондовий ринок, державні інвестиції, прямі
іноземні інвестиції, венчурний капітал, спільне створення підприємств, участь у
міжнародних фондових ринках, надання грантів. Однак обмеження можливості
залучення внутрішньогосподарських джерел інвестування (амортизаційного
фонду, прибутку, внутрішньогосподарського фондового ринку) в поточному
періоді пояснюється складним фінансовим станом підприємств АПК, що також
є причиною стримування залучення зовнішніх інвестицій.
2.5. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

Специфічною групою засобів праці у системі Національної академії
аграрних наук України є земельні ресурси, які знаходяться в її розпорядженні
та використовуються науково-дослідними установами даної системи.
Динаміка землекористування в НААН за період з 1995 по 2012 р. є
негативною (рис. 1.20).
Протягом 1995–2012 рр. загальна земельна площа у користуванні
науково-дослідних установ Національної академії аграрних наук зменшилася на
32,1 %, або на 234,6 тис. га.
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Рис. 1.20. Динаміка землекористування у системі НААН за 1995–
2012 рр. (станом на кінець року), тис. га
Джерело: Розраховано автором за: [3–11].

У 2012 р. порівняно з 1995 р. площа сільськогосподарських угідь
зменшилася на 31,7 %, або на 204,2 тис. га, у тому числі площа ріллі – на
30,4 %, або на 169,0 тис. га (рис. 1.21).
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Рис. 1.21. Площа сільськогосподарських угідь та ріллі в системі
НААН за 1993–2012 рр. (станом на кінець року), тис. га
Джерело: Розраховано автором за: [3–11].

Щодо динаміки загальної площі земельних угідь (рис. 1.22), то у
розрахунку на одного працюючого в НААН у 2012 р. порівняно з 1995 р. вона
збільшилася на 12,1 га (до 20,1 га), на одного працівника наукової установи – на
1,4 га (до 51,3 га), на одного працюючого в організаціях дослідно-виробничої
сфери – на 23,0 га (до 33,3 га).
Розмір земельної площі у розрахунку на одного наукового працівника
НААН у 2012 р. порівняно з 1995 р. зменшився на 23,3 %, або на 32,5 га.
Протягом 1995–2006 рр. цей показник зменшився у 1,6 раза, або на 49,5 га у
розрахунку на одного наукового працівника, за період 2006–2012 рр. –
збільшився у 1,2 раза, або на 17,0 га відповідно.
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Рис. 1.22. Загальна площа земельних угідь на одного працюючого в
системі НААН за 1995–2012 рр. (станом на кінець року), га
Джерело: Розраховано автором за: [3–11].
Протягом 1995–2012 рр. показник загальної земельної площі на одного
наукового працівника НААН коливався. Темп зменшення площі земельних
угідь (32,1 %) у 2,8 раза перевищив темп скорочення чисельності наукових
працівників за цей період (11,5 %).
Аналогічна тенденція спостерігається щодо динаміки площі
сільськогосподарських угідь та ріллі відповідно у розрахунку на одного
працюючого в НААН, одного працівника наукової установи, одного
працюючого в організаціях дослідно-виробничої бази та одного наукового
працівника (табл. 1.3).
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Джерело: Розраховано автором за: [3–11].
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Таблиця 1.3

Із 1995 р. по 2012 р. структура земельних угідь у системі НААН майже не
змінилася (рис. 1.23).

Багаторічні
насадження
2,1%

Інші землі
9,8%

Багаторічні
насадження
1,5%

Інші землі
9,9%

С.–г. угіддя
88,1%

1995 р.

С.–г. угіддя
88,6%

2012 р.

Рис. 1.23. Структура земельних угідь НААН у 1995 і 2012 р. (станом
на кінець року), га; %
Джерело: Розраховано автором за: [11; 15].

У 1995 р. частка сільськогосподарських угідь у загальній площі
земельних угідь НААН становила 88,1 %, у 2012 р. – 88,6 %, частка земель під
багаторічними насадженнями у 2012 р. порівняно з 1995 р. зменшилася на 0,6 %
(від 2,1 до 1,5 %), частка інших земель – збільшилася на 0,1 % (від 9,8 у 1995 р.
до 9,9 % у 2012 р.).
У структурі багаторічних насаджень системи НААН за період з 1995 по
2009 р. сталися певні зрушення (рис. 1.24).
Площа під багаторічними насадженнями у структурі землекористування
НААН зменшилась у 2,1 раза, або на 8,2 тис. га, і становила 7,2 тис. га, однак у
структурі багаторічних насаджень збільшилася у 1,4 раза, або на 0,6 %
За аналізований період площа під плодовими та ягідними культурами
зменшилася на 4,9 тис. га (або у 1,9 раза) і становила 5,4 тис. га. У 1995 р. у
структурі багаторічних насаджень НААН вона займала 66,9 %, у 2009 р. –
понад 75,0 % (збільшилася на 8,1 %).
Площа під виноградниками зменшилась у 2,1 раза, або на 1,7 тис. га, і
становила 1,6 тис. га. Її частка зросла відповідно у структурі багаторічних
насаджень НААН з 21,4 до 22,2 % (на 0,8 %).
Площа під хмелем не змінилася і становила 0,1 тис. га, однак у структурі
багаторічних насаджень вона збільшилась у 2,3 раза, або на 0,8 %. Площа під
іншими культурами зменшилася за цей період на 1,6 тис. га, а у структурі
багаторічних насаджень НААН – у 7,9 раза, або на 9,6 %.
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Рис. 1.24. Багаторічні насадження у системі НААН за 1995–2009 рр.
(станом на кінець року), тис. га
Джерело: Розраховано автором за: [11; 15].

Урожайність зернових і зернобобових культур у науково-дослідних
господарствах системи НААН та по Україні відображено на рис. 1.25.
У 2009 р. урожайність зернових і зернобобових культур у дослідних
господарствах НААН становила 29,6 ц/га, що нижче, ніж у цілому по Україні
на 2,6 %, або на 0,8 ц/га. У 1994 р. вона становила 31,3 ц/га, що вище, ніж по
Україні, на 16,4 % або на 4,4 ц/га.
З 1994 по 2009 р. цей показник знизився у господарствах НААН на 5,4 %,
або на 1,7 ц/га (з 31,3 до 29,6 ц/га), а по країні підвищився з 26,9 до 30,4 ц/га (на
3,5 ц/га, або на 13,0 %).
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Рис. 1.25. Урожайність зернових і зернобобових культур по
господарствах НААН і в цілому по Україні за 1994–2009 рр., ц/га
Джерело: Складено автором за: [1–9; 13–15].

Посівна площа під зерновими та зернобобовими культурами в системі
НААН зменшилася на 43,9 тис. га, або на 18,3 % (рис. 1.26).
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Рис. 1.26. Посівна площа під зерновими та зернобобовими
культурами в системі НААН за 1994–2009 рр. (станом на кінець
року), тис. га
Джерело: Складено автором за: [1–9; 13–15].
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У 2009 р. урожайність цукрових буряків у господарствах НААН
становила 300,1 ц/га, що нижче, ніж по Україні на 5,8 % або 18,6 ц/га
(рис. 1.27).
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Рис. 1.27. Урожайність цукрових буряків по господарствах НААН та
Україні за 1994–2009 рр., ц/га
Джерело: Складено автором за: [1–9; 13–15].

У 1994 р. вона становила 226,9 ц/га, що вище, ніж по Україні на 20,1 %,
або на 37,9 ц/га (рис. 1.28).
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Рис. 1.28. Посівна площа під цукровими буряками у господарствах
системи НААН за 1994–2009 рр. (станом на кінець року), тис. га
Джерело: Складено автором за: [1–9; 13–15].
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Протягом 1994–2009 рр. цей показник у господарствах НААН підвищився
з 226,9 до 300,1 ц/га (на 73,2 ц/га, або 32,3 %), по країні – відповідно з 189,0 до
318,7 ц/га (на 129,7 ц/га, або в 1,7 раза). Посівна площа під цукровими буряками
в господарствах системи НААН зменшилася на 12,6 тис. га, або у 7 разів.
Динаміку посівних площ під сільськогосподарськими культурами та
урожайності в науково-дослідних господарствах НААН та по Україні наведено
у додатках 21, 22.
Протягом 1994–2009 рр. у науково-дослідних господарствах НААН
збільшилася площа під озимою пшеницею та соняшником на 8,5 тис. га (або
11,1 %) та 24,1 тис. га (або у 2,2 раза) відповідно. Площа під сівбу зернових і
зернобобових культур зменшилася за цей період на 43,9 тис. га, або 18,3 %, у
тому числі ячменю – на 23,2 тис. га, або 26,9 %, кукурудзи на зерно – на
2,1 тис. га, або 13,9 %. При цьому площа під сівбу цукрових буряків
зменшилась у 7 разів (на 12,6 тис. га).
За аналізований період у науково-дослідних господарствах НААН
урожайність зернових і зернобобових культур підвищилася на 2,7 ц/га, або
10,0 %, у тому числі озимої пшениці – на 2,2 ц/га, або 7,2 %, а по країні вона
знизилася на 2,6 ц/га, або на 7,9 % та 7,5 ц/га, або на 19,3 %, відповідно.
Урожайність ячменю знизилась як у господарствах НААН – на 2,9 ц/га,
або на 10,2 %, так і по Україні – на 8,1 ц/га, або на 25,5 %. Урожайність
кукурудзи на зерно, цукрових буряків і соняшнику відповідно підвищилася. З
1994 по 2009 р. у господарствах системи НААН урожайність кукурудзи (на
зерно) зросла в 1,7 раза, або на 15,9 ц/га, цукрових буряків – у 1,6 разів, або на
111,1 ц/га, соняшнику – в 1,5 раза, або на 4,4 ц/га, по Україні урожайність
кукурудзи на зерно, цукрових буряків, соняшнику зросла відповідно за в
2,4 раза, або на 32,1 ц/га, 62,8 ц/га, або на 24,5 % та 2,4 ц/га, або на 18,0 %.
В умовах технологічного відставання аграрної сфери земельний потенціал
НААН не лише нераціонально використовується для виконання наукових
досліджень, а й поступово руйнується.
2.6. ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Фінансова компонента науково-технологічного потенціалу НААН – це
частина фінансових ресурсів, що виділяються суспільством для розвитку
наукових досліджень в аграрній сфері. Однак розмір їх фінансування
лімітується численними чинниками, передусім рівнем економічного розвитку
країни. Досить складним є завдання визначення раціонального співвідношення
між ресурсами, якими володіє суспільство у нинішньому періоді, та витратами
на розвиток аграрної науки з метою збереження її потенціалу й забезпечення
його розвитку. Ця пропорція змінюється як із розвитком аграрної науки, так і
суспільства. Через економічну кризу в країні та спад виробництва різко
скоротилося фінансування науки, що неминуче зумовлює зниження рівня
науково-технологічного потенціалу Національної академії аграрних наук
України.
Зміни в аграрній сфері певним чином пов'язані з фінансуванням аграрної
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науки. Якщо в 1991 р. загальні витрати на науку з Державного бюджету України
становили 3,1 % валового внутрішнього продукту, то в 1995 р. – 1,3 %, а в
1999 р. – близько 0,3 % ВВП.
На початку 90–х рр. збільшення споживчих потреб в Україні було прямо
пропорційне лібералізації вітчизняної економіки. Згідно з підписаним
меморандумом із Міжнародним валютним фондом, для одержання незначного
за обсягом кредиту український уряд повинен був скоротити науковий
потенціал країни до 1/3 від наявного. На першому етапі уряд виконував взяті
зобов’язання перед МВФ, на другому етапі – значно скоротив фінансування
аграрної науки, що спричинило вивільнення працівників і зменшення науковотехнологічного потенціалу (хоча будь-яке скорочення фінансування науки було
заборонено Законом України «Про державну політику в сфері наукової та
науково-практичної діяльності»).
Дані для аналізу фінансового стану НААН наведено в додатках 23–29.
Щорічні витрати на одного науковця в Україні не перевищують 5 тис. дол. (у
1996 р. – 2 тис. дол.), тоді як в Ізраїлі – 41 тис., Південній Кореї – 60 тис., США
– 180 тис. дол. (рис. 1.29).

Рис. 1.29. Витрати на науку в системі НААН у 1991–2012 рр., тис. грн
Джерело: Складено автором за: [11–15; 16].

Загальний обсяг фінансування НААН у 2012 р. порівняно з 1992 р.
збільшився на 686,2 млн грн (в 12,5 раза), а порівняно з 1991 р. – зменшився на
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816,8 тис. грн (у 2,1 раза). З 1992 по 2012 р. загальний фонд НААН збільшився
в 14,9 раза, або на 470,4 млн грн, а порівняно з 1991 р. – зменшився у 1,5 раза,
або на 249,1 млн грн.
Однак як вагому причину такої ситуації слід розглядати інфляційні
процеси, що суттєво нівелюють збільшення обсягів фінансування вітчизняних
НДДКР. До 2002 р. реальне фінансування науки з усіх джерел фактично не
перевищувало рівня 1995 р., і лише у 2003 р. він підвищився на 28 %. З
урахуванням інфляційних процесів реальне фінансування вітчизняної науки
порівняно з 1995 р. зросло не у рази, як засвідчує державна статистика, а на
рівні 10 %.
Пожвавлення економіки на тлі девальвації гривні – у 4,7 раза за період
1996–2012 рр. і сприятливої світової кон'юнктури на експортну продукцію
сільського господарства не може тривати в довгостроковій перспективі без
структурної перебудови агропромислового комплексу України, зокрема,
постала необхідність збільшення частки інноваційного чинника в загальному
обсязі ВВП. Це не тільки підвищить конкурентоспроможність вітчизняної
аграрної продукції, головною перевагою якої є її низька ціна, яка, однак, слабо
захищає її від іноземних конкурентів при зростанні реальних доходів українців
і зміцненні гривні, не тільки захистить експортну виручку від різких коливань
світових цін (ціни на готову продукцію зазвичай стабільніші порівняно з
сировиною), а й підвищить продуктивність праці, яка на кілька порядків нижче
ніж у розвинених країнах.
З одного боку, визначальною мірою криза в інноваційній сфері
агропромислового комплексу була зумовлена негативними тенденціями в її
фінансовому забезпеченні. За даними Міністерства фінансів, у 2010 р. в Україні
частка витрат на науку становила 0,95 % ВВП, що нижче ніж офіційно
встановлений раціональний рівень (1,7 %) і нижче показника 1990 р. (3,1 %
ВВП), тоді як у розвинених країнах прямі державні витрати на наукові
інноваційні проекти становлять 1,6–3,7 %13, що свідчить про постійне
недофінансування науково-інноваційної сфери економіки. За 1996–2012 рр.
частка витрат на аграрну науку в ВВП знизилася у 1,6 раза (з 0,08 до 0,05 %)14.
Такий показник характерний для слаборозвинутих країн Африки. Якщо в
країнах Заходу, що входять в Організацію економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР), витрати на НДДКР становлять 2,2 % ВВП, у державах
«Великої сімки» – 2,4, США – 2,6 %, це означає, що за витратами на НДДКР на
одну особу Україна поступається світовим лідерам у десятки разів. Витрати на
НДДКР в Україні становлять 0,17 % від витрат США і 4,3 % – від витрат у
РФ15. З іншого боку, підкреслимо, що кількісне стимулювання хоч і є важливим,

13

Власова И. Особенности финансирования инновационной сферы в развитых странах / И. Власова // Вестник
КНТЭУ. – 2009. – № 1. – С. 18.
14
Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2012 рік. – К. : Аграрна наука, 2013. –
408 с.
15
Чухно А. А. Твори: у 3 т. / НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук.-дослід. фін. ін.-т при М-ві
фін. України. – К., 2006. Т. 2: Інформаційна постіндустріальна економіка : теорія і практика. – 2006. – 512 с.
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однак не може бути ефективним без якісної зміни механізму акумулювання та
використання фінансових ресурсів.
Установи НААН фінансуються в основному за рахунок коштів
державного бюджету із власних джерел, частка інвесторів (вітчизняних та
іноземних) є незначною (рис. 1.30).
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Рис. 1.30. Структура витрат на аграрну науку, 1996–2010 рр.
Джерело: Складено автором за: [1–9].

Порівнюючи періоди 2006–2010 і 1996–2000 рр., зазначимо, що частка
фінансування НААН із бюджету у структурі витрат на аграрну науку зросла на
3,3 % (до 69,7 %), коштів Мінагрополітики – на 1,0 % (до 2,2 %), коштів
господарських договорів – на 1,0 % (до 11,2 %), коштів Мінпромполітики –
на 0,03 %. При цьому частка коштів Мінекобезпеки у структурі витрат на науку
зменшилася за аналізовані періоди на 0,8 % (0,03 %), коштів Міносвіти і науки –
на 1,4 % (до 0,1 %), господарських договорів – на 1,0 % (до 11,2 %), інших
джерел – на 3,1 % (до 16,8 %).
Скорочення фінансування аграрної науки на початку реформ призвело до
зміни структури витрат на наукові дослідження. Так, з метою збереження
наукових колективів і призупинення відтоку наукових кадрів керівники
наукових установ усі готівкові кошти направляли на оплату праці, позбавляючи
тим самим дослідницький процес засобів, необхідних для його нормального
матеріально-технічного й інформаційного забезпечення. Здебільшого це
призвело до зниження результативності наукової діяльності в аграрній сфері.
Крім того, незважаючи на підвищення номінальної, рівень реальної заробітної
плати знизився.
З 2012 по 1991 р. частка витрат на зміцнення матеріально-технічної бази у
структурі видатків НААН (рис. 1.31) зменшилася на 4 % (з 12 до 8 %), на
розвиток наукової інфраструктури, пов'язаної з діяльністю установ науковотехнічної інформації, – на 0,7 % (до 0,3 %). Частка витрат на оплату праці
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зросла за 12–річний період на 1,0 % (до 88 %), на підготовку наукових кадрів –
на 4,0 %.
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Рис. 1.31. Структура видатків НААН, 1991 та 2012 рр.
Джерело: Розраховано автором за: [1; 11].

Ключовою ланкою у фінансуванні НДДКР є позабюджетні фонди, які, по
суті, поєднують контрагентів підприємницького сектору з організаціями, що
займаються науково-дослідною роботою як основною діяльністю.
Фонди відіграють роль сполучної ланки між замовниками та виконавцями
НДДКР, здійснюючи фінансування, в тому числі на поворотній основі.
Найбільш успішними з погляду поставлених завдань в Україні виявилися
Державний Фонд фундаментальних досліджень та Інноваційний фонд. У
Європі вважають, що механізм фінансування НДДКР за рахунок коштів
позабюджетних фондів є ефективним, оскільки виділення їх здійснюється на
договірній основі, ґрунтуючись на проведених конкурсах та експертизі
проектів.
Частку спеціального фонду в загальному обсязі фінансування НААН за її
відділеннями протягом 2010–2012 рр. відображено на рис. 1.32.
Частка коштів спецфонду в загальному обсязі фінансування НААН
зменшилася у 2012 р. порівняно з 1991 р. на 19,0 %, найвищим цей показник
був у 2003 р. – 60,4 %. Оскільки саме у 2003 р., коли частка спецфонду досягла
максимального значення у пореформений період (1991–2012 рр.), нівелюється
інфляційний чинник при фінансуванні вітчизняної аграрної науки, то саме він
був врахований нами при розробленні методики оцінки науково-технологічного
потенціалу НААН.
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фінансування по відділеннях НААН за 2010–2012 рр., %
Джерело: Розраховано автором за: [9–11].

Станом на 1 січня 2013 р. серед відділень Академії найбільшу частку
спецфонду в загальному обсязі фінансування мали відділення рослинництва –
47,9 %, наукового забезпечення трансферу інновацій – 29,5 % і ветеринарної
медицини та зоотехнії – 28,2 % (рис. 1.33). У 2011 і 2012 рр. установи
Відділення аграрної економіки і продовольства фінансувалися виключно за
рахунок загального фонду НААН.
Фінансування інновацій за кордоном набуває внутрішньофірмового
характеру завдяки розвиненій системі оподаткування в цій сфері діяльності.
У країнах ЄС досить висока частка високотехнологічної продукції як у
структурі внутрішнього виробництва і споживання, так і в структурі експорту
цих країн на світовий ринок. Однак перенесення цього механізму на
український ґрунт без будь-яких змін не є виправданим, адже необхідно
враховувати як особливості середовища, в якому формувався й діє даний
механізм у зарубіжних країнах, так і особливості розвитку української аграрної
сфери, де формується близько 1/4 валютної виручки країни. Досить цікавим є
досвід країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), які також пройшли шлях
трансформації економічних систем від соціалістичного до ринкового напряму
розвитку. У країнах ЦСЄ реформування систем організації та фінансування
НДДКР відбувалося і триває не бездоганно. Гостра нестача коштів спричинила
в колишніх соціалістичних країнах різке скорочення державних витрат на
НДДКР.
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Джерело: Розраховано автором за: [3–11].

На початковому етапі переходу до ринкових умов господарювання
керівники східноєвропейських держав розраховували на активізацію
позабюджетних джерел фінансування НДДКР, вважаючи, що за аналогією з
розвиненими індустріальними країнами фінансуватимуть науку, як і витрати на
впровадження у виробництво нових технологій, великі підприємства. Однак
цього не сталося, оскільки останні теж відчули значні труднощі. Соціалістичне
спадщина виявилася непосильною. Великі заводи, що випускали застарілу
продукцію і мали надлишкову робочу силу, не могли сприяти активізації
НДДКР, дослідні системи були не затребувані з боку держави, ринку та
промисловості. Зміни, що відбувалися в аграрній науці, виявилися значною
мірою хаотичними, відчутної реструктуризації дослідницьких систем не
відбулося (виняток – Східна Німеччина і меншою мірою – Чехія).
Східноєвропейське наукове співтовариство не визначилося щодо структури
національних дослідницьких систем, їх оптимальних розмірів і
результативності.
Зарубіжний досвід фінансування сфери НДДКР доводить дієвість
напрямів удосконалення фінансового механізму в цій сфері: поліпшення
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механізму прямого державного фінансування; ведення ризикових форм
підприємництва як основного елементу розвитку сфери НДДКР; підвищення
частки позабюджетних витрат на НДДКР за умови розвитку механізмів
стимулювання цього процесу з боку держави.
Щодо першого напряму – вдосконалення механізму державного прямого
фінансування, – то хоча в більшості розвинених країн частка державних витрат
тут зменшується, однак залишається на значно вищому рівні, ніж в Україні.
Тому розвиток позабюджетних джерел фінансування НДДКР має відбуватися
паралельно зі збільшенням обсягів коштів держави, направлених, насамперед,
на фінансування пріоритетних напрямів фундаментальних досліджень. Як
показав досвід країн ЦСЄ, забезпечити підвищення ролі підприємницького
сектору у фінансуванні НДДКР за наявності значних проблем усередині нього
неможливе.
У країнах Заходу НДДКР фінансуються переважно за рахунок
недержавних джерел. Проте для вітчизняної науки негативним чинником нині є
відсутність платоспроможного попиту на передові технології та нововведення
на внутрішньому ринку. В цих умовах держава повинна виступити спонсором і
координатором розміщення замовлень на виконання наукових робіт. Причому в
умовах кризи з бюджету доцільно фінансувати переважно життєво важливі
інноваційні проекти, які впливають на рівень розвитку економіки в цілому.
Фінансовий механізм реалізації державної політики фінансування аграрної
науки варто розглядати як ресурсне забезпечення всього інноваційного циклу,
включаючи стадії розробки, агропромислового виробництва та практичного
застосування інновацій.
Показники результативності використання бюджетних коштів НААН за
1996–2012 рр. наведено на рис. 1.34. Середньорічна чисельність працівників у
наукових установах НААН за цей період зменшилася на 30,4 % (1,4 раза, або на
4 14 особи). Середньорічна заробітна плата одного працівника наукової
установи при цьому зросла в 18,9 раза, або на 2 625 грн. Відповідно витрати
бюджетних коштів на одного працівника наукової установи збільшилися в
4,6 раза, або на 39,5 % (з 11,0 до 50,5 тис. грн).
Із 2010 по 2012 р. спостерігалася тенденція до різкого збільшення витрат
бюджетних коштів на одного працівника науки в 1,6 раза (на 57,8 %, або
18,5 тис. грн) за рахунок власних коштів установ НААН. Надходження власних
коштів до бюджету НААН збільшилося в 1,9 раза (на 10,6 тис. грн). На 1 грн
власних коштів НААН, що надійшли, у 2012 р. припадало 2,2 грн витрат на
одного працівника науки (проти 2,7 грн у 2010 р.).
Політика щодо оптимізації руху фінансових потоків інвестиційного
забезпечення інноваційних проектів в аграрній сфері повинна проводитися на
макро-, мезо- і мікрорівнях.
На макрорівні необхідно враховувати середньострокові пріоритетні
напрями інноваційно-інвестиційної діяльності, забезпечувати випереджаючий
розвиток економіки.
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Рис. 1.34. Показники результативності використання бюджетних
коштів НААН, 1996–2012 рр.
Джерело: Розраховано автором за: [1–11; 16].
На мезорівні (регіональному) оптимізувати рух фінансових ресурсів
мають органи місцевого самоврядування в контексті впровадження державних
стратегічних і середньострокових пріоритетних програм агропромислового
розвитку.
На мікрорівні передбачається максимізація рівня результативності від
використання коштів, мінімізація витрат на формування і застосування
фінансових коштів, мінімізація фінансових ризиків. За стабільного розвитку
економіки державне фінансування має концентруватися тільки на сфері
фундаментальних досліджень, підтримці науки, найбільш значущих сферах
прикладних досліджень. Розвиток нових, перспективних форм і видів
організації та фінансування НДДКР має ґрунтуватися на використанні
успішного світового досвіду, який слід адаптувати до реалій нашої країни.
Результати аналізу показують, що, незважаючи на певні позитивні
результати, існує необхідність у заходах щодо стимулювання наукової
діяльності в аграрній сфері, зокрема, збільшення обсягів видатків на науку до
параметрів високотехнологічної соціально-орієнтованої ринкової економіки;
раціональне використання науково-технологічного потенціалу, створення
сучасних умов для ведення ефективної наукової діяльності; зменшення
часового розриву між науковими розробками і впровадженням їх у
виробництво, зокрема, створенням великих наукомістких виробничих процесів.
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РЕКЛАМНО-ПОПУЛЯРИЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У НАУКОВИХ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ БІБЛІОТЕКАХ:
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

Ю.І. Лазоренко,
к. і. н., с.н.с. відділу науково-методичної
роботи та реферування ННСГБ НААН
Наукові бібліотеки аграрних ВНЗ І-ІV рівнів акредитації для просування
своєї інтелектуальної продукції й послуг на сегменті споживчого ринку з метою
формування позитивного іміджу використовують маркетинговий засіб- як
реклама.
Рекламно-популяризаційна діяльність бібліотеки – особливий вид
діяльності, який повинен мати свою стратегію і тактику, її слід проводити не
спонтанно, а планомірно і прогнозовано.
Значення реклами в житті інформаційного суспільства важко переоцінити:
вона, з часу проголошення незалежності України, стала чинником культурного,
економічного і політичного життя. На сьогодні реклама набирає все більших
обертів, стає, за великим рахунком, прибутковою та важливою галуззю
економіки, а також важливим фактором розвитку бібліотечної справи в Україні.
У свою чергу бібліотечна реклама передбачає оповіщення як наявних, так і
потенційних користувачів, поширення відомостей про діяльність бібліотеки для
створення популярності, позитивного іміджу, намагання привернути увагу
споживачів за допомогою наявного арсеналу випробуваних засобів.
Мета її полягає у підвищенні популярності бібліотеки, попиту на її ресурси
й бібліотечно-інформаційні послуги. Завдяки рекламі відбувається:
багатоаспектне інформування, насамперед, студентів-аграріїв (найбільшої
частини контингенту ВНЗ), професорсько-викладацького складу, науковців,
аспірантів, спеціалістів сільського господарства, АПВ та інших категорій
користувачів про результати діяльності бібліотеки та наявні форми
обслуговування; формування попиту на її продукцію; популяризація нових
бібліотечно-інформаційних послуг, в т.ч. платних, тощо.
Досвід показує, що вибираючи стратегію формування позитивного іміджу
бібліотеки, важливо активізувати рекламну діяльність не лише щодо
стимулювання попиту на інформаційні продукти і бібліотечні послуги, але й
щодо соціально-психологічного клімату колективу бібліотеки (персоналу),
керівника, їх компетентності, професіоналізму і культури, а також – її
архітектури, зовнішнього вигляду, внутрішнього дизайну приміщень, елементів
фірмового стилю, соціальних аспектів діяльності бібліотеки тощо [4, с.23].
Наприклад, на поштовій листівці бібліотеки, можливо на пластиковій,
картонно-глянцевій сумці, поліетиленовому пакеті і т.ін., доцільно вміщувати
не лише фотографію будівлі, приміщень, частин інтер’єру, але й відомості про
її місце знаходження, адресу, режим роботи тощо.
Реклама повинна допомагати бібліотеці посісти гідне місце на ринку
інформаційних послуг завдяки постійному інформуванню потенційних читачів
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про наявність літератури у її фондах, можливості задоволення інформаційних
потреб різних категорій користувачів, форми і методи обслуговування. Вона
повинна спонукати читачів до відвідування бібліотеки і підвищення їхнього
наукового, професійного і культурно-освітнього рівня, роз’яснюючи
можливості користування пошуковим, довідково-інформаційним апаратом
тощо.
Якщо лаконічно сформулювати основні вимоги до бібліотечної реклами, то
цей перелік міститиме такі пункти:
– широта охоплення реальних і потенційних користувачів;
– відповідність реклами їх / вимогах і потребам;
– інтенсивність і переконливість;
– постійне оновлення;
– лаконічність, динамізм, раціональна фактографічна насиченість;
– легкість запам’ятовування рекламного повідомлення;
– дохідливість і оперативність;
– чіткість, яскравість, виразність;
– відповідність рівня послуги заявленій рекламі;
– відповідність змісту і форми потребам ринку, інтересам окремих
читацьких груп (студенти, викладачі, науковці, аспіранти, аграріївиробничники та ін.). Тобто бібліотечні працівники повинні спрямовувати свої
зусилля на те, щоб реклама приваблювала увагу до бібліотечно-інформаційних
послуг, її інтелектуальної продукції, а саме – репертуару бібліографічних
продуктів усіх жанрів, зокрема, – це науково-допоміжні бібліографічні та
біобібліографічні (персональні), тематичні, галузеві, сигнальні, поточні,
ретроспективні покажчики; рекомендаційні тематичні бібліографічні посібники
та списки; а також – до сценаріїв масових культурно-просвітницьких заходів,
інструктивно-методичних, концептуальних програмно-інноваційних матеріалів;
зведених та інформаційних бюлетенів; путівників, буклетів, листівок, пам’яток
та інших рекламних видань; викликала зацікавленість, заохочувала,
стимулювала і переконувала користувачів скористатися рекламною послугою.
Тільки така реклама може забезпечити довіру наявних і потенційних
користувачів до бібліотеки, служитиме засобом управління рішеннями
споживачів.
Згідно досвіду головних бібліотек мережі, основними напрямами
бібліотечної реклами є: 1/ інформація про мережу сільськогосподарських
бібліотек в Україні, з метою орієнтації в ній; 2/ про окреме територіальне
об’єднання (ТО), в цілому, та можливості бібліотек-учасниць ТО, зокрема; 3/
інформація про бібліотеку, її структурні підрозділи (філіали, відокремлені
підрозділи, окремі відділи, сектори, читальні зали тощо); 4/ інформація про
бібліотечний фонд, його склад і структуру; 5/ інформація про послуги
бібліотеки, її інтелектуальні продукти тощо.
Маркетинговою складовою рекламної діяльності, фактично її основою, є
перманентність, підтримка постійних контактів з ринком інформаційних послуг
і ресурсів для розповсюдження відомостей про них, а також бібліотеки, їх
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фонди, ресурси, інформаційні продукти. Рекламна діяльність, як правило,
складається з чотирьох етапів:
– окреслення завдань рекламної діяльності;
– визначення бюджету на рекламу;
– створення рекламного повідомлення;
– вибір засобів розповсюдження.
Завданням рекламної діяльності, як підказує досвід роботи наукових
бібліотек аграрних ВНЗ І-ІV рівнів акредитації, є: 1/ формування у потенційних
користувачів певного рівня знань про бібліотеку, її ресурси, послуги й
інтелектуальні продукти; 2/ визначення виду рекламного впливу на споживачів
(повідомити про існування послуги або стимулювати її використання); 3/
визначення головних користувачів рекламної послуги або послуги бібліотеки;
4/ виділення сегментів ринку, котрих необхідно охопити рекламою; 5/ вивчення
споживчої поведінки, зворотної реакції у відповідь на рекламу,
поінформованості користувачів про запропоновані послуги.
Щодо питання фінансування реклами, то, зазвичай, бюджет на рекламу має
включати використання бюджетних коштів на рекламу безплатних послуг;
прибутків від платних послуг, витрати на рекламу яких входять у їх вартість і
складають, в середньому, 10% від реалізації послуг [1, с.299].
Основою рекламної діяльності наукових бібліотек аграрних ВНЗ є
створення популяризаційного, привабливого (рекламного) повідомлення –
ємкісної, яскравої і виразної інформації, що спонукає використати бібліотечні
ресурси і послуги. Рекламне повідомлення розкриває конкретні характеристики
(якості) рекламного об’єкта (бібліотеки, її фондів, інформаційно-пошукових
систем, баз даних, продукції, послуг тощо). Окрім того, фахівці вважають, що
рекламне повідомлення повинно відповідати наступним вимогам:
– інформація, що надається користувачам, повинна бути новою;
– переконувати в корисності для користувачів рекламної послуги, давати її
характеристику;
– показувати переваги і особливості рекламної послуги, що відрізняють її
від інших послуг;
– розкривати умови і правила користування послугою;
– враховувати особливості аудиторії (контингенту користувачів, особливо –
студентів), до яких звернена реклама, рівень їх знань про бібліотеку і її
можливості.
Сам процес створення рекламного повідомлення, теоретично, на думку
фахівців, включає: формулювання його ідеї, змісту і форми [1, с.299].
Так, формулювання ідеї рекламного повідомлення означає вибір підходу,
котрий буде найближчим цільовій студентській аудиторії і сприйнятий
потенційними користувачами. Реклама однієї й тієї ж послуги може бути
представлена як в серйозній, так і в гумористичній формі, в раціональному або
емоційному підході в залежності від того, кому вона адресована.
Зміст рекламного повідомлення повинен дати відповіді на запитання: що
пропонується користувачеві; які переваги (привілеї) він може вибрати від
пропонованої послуги; де, коли і як він може цю послугу отримати. Від змісту
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реклами залежить і вибір форми рекламного повідомлення, впровадження
певного виду реклами.
Форма реклами має бути спрямована на емоційний бік її впливу і
передбачати рішення її графічного, шрифтового, ілюстративного, колірного,
музичного чи іншого оформлень.
У рекламній практиці вітчизняних наукових сільськогосподарських
бібліотек використовуються також різноманітні засоби наочної, усної,
друкованої і комплексної реклами, коли застосовується набір її
різноманітних засобів. Їх вибір має визначатися як із урахуванням цільової
аудиторії, на яку розрахована реклама, так і фінансових можливостей
бібліотеки.
Стосовно цільової аудиторії, бібліотечну рекламу поділяють на
внутрішньо бібліотечну, призначену для її користувачів, і зовнішню,
орієнтовану на потенційних та віддалених споживачів. При цьому велика
кількість засобів рекламної діяльності використовується з метою застосування
обох видів реклами. У залежності від цільового і читацького призначення у
наукових сільськогосподарських бібліотеках застосовують, зазвичай, рекламу:
масову, розраховану на широкі кола читачів (студентів усіх курсів навчання) і
масове використання ресурсів і послуг бібліотеки; групову (зосереджену на
студентах певної спеціалізації), зорієнтовану на певний сегмент споживчого
ринку (користувачів, зайнятих у сфері агропромислового виробництва (АПВ) та
ін.; персональну (індивідуальну).
Беручи до уваги зміст рекламних повідомлень, рекламу підрозділяють на
адресну і престижну. Мета першої – інформувати громаду про бібліотеку і її
місце знаходження. Основною формою такої реклами є вивіска з
повідомленням про те, що в цьому будинку (аграрному ВНЗ) знаходиться
наукова сільськогосподарська бібліотека, та інформацією про режим її роботи.
На практиці, здебільшого Головні бібліотеки обласних ТО, використовують
об’ємні вивіски зі світловим підсвіченням (неонове освітлення), переваги яких
полягають у тому, що вони не лише привабливі, але й добре видимі в темряві.
Метою престижної реклами є підвищення іміджу бібліотеки, створення у
споживачів уявлення про бібліотеку, як надійного, висококваліфікованого
партнера, і розрахована вона, зазвичай, на широку аудиторію. В її основі
лежить індивідуальний, фірмовий стиль бібліотеки, який сприяє закріпленню
позитивної установки на бібліотеку і може складатися із ряду елементів, а саме:
– фірмовий знак – оригінально оформлене графічне зображення, котрим
бібліотека супроводжує свою продукцію;
– логотип – словесно-зображувальний символ бібліотеки, який являє
собою повну, скорочену або у вигляді абревіатури назву;
– слоган – коротка фраза, заклик, девіз, що відображає основну думку
пропонованої послуги, фірмове гасло бібліотеки.
Фірмовий знак і логотип утворюють фірмовий блок бібліотеки, який має
вміщуватися на всіх її виданнях: в рекламній продукції, на бланках, читацьких
квитках, конвертах, візитках, беджах (загорнутих у плівку ламінованих
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нагрудних карточках із зазначенням імені, по-батькові, прізвища і посади
співробітника бібліотеки).
До престижної реклами бібліотеки відносять також сувенірну продукцію
(зазвичай, безоплатна, але може й продаватися), яка найчастіше має
виготовлятися до різних ювілейних дат і подій у житті бібліотеки і
розповсюджуватися серед реальних і потенційних користувачів. Серед видів
такої продукції – фірмові значки, настінні й кишенькові календарі, сірникові
етикетки, наклейки з символікою бібліотеки тощо. Варто зазначити, що
престижна реклама є важливою складовою ще одного напряму просування
послуг – пабліситі (діяльність з популяризації бібліотеки, створення
відомостей про неї та її діяльність, корегування негативних і помилкових
уявлень про бібліотеку, її можливості і ресурси).
Створенню позитивного образу бібліотеки сприяє також її зовнішній і
внутрішній вигляд. Окрім вивіски, велике значення має оформлення вітринних
вікон бібліотеки і різних об’яв, які (увага!) повинні бути яскравішими і
привабливішими (багатшими) зовнішньої реклами можливого орендатора
частини приміщень бібліотеки. Привабливий вигляд бібліотеки створюється і
внутрішнім дизайном, інтер’єром, розумним (фаховим) розміщенням у її стінах
рекламних матеріалів (виставок, стендів, плакатів, об’яв і т.п.), а також
створеним комфортом для читання в бібліотеці.
Основним напрямом рекламної діяльності в наукових бібліотеках аграрних
ВНЗ є інформаційна реклама її ресурсів, інтелектуальних продуктів і послуг,
можливостей, сервісної політики, інформаційного репертуару, оскільки
користувачів бібліотек цікавить інформація не лише про бібліотеку, а,
насамперед, можливості задовольняти з її допомогою свої інтереси й
інформаційні потреби [5].
За цільовим призначенням бібліотеки практикують (виділяють) три види
інформаційної реклами: початкову, конкурентну і охоронну. Особливе
значення має початкова реклама на етапі впровадження нової послуги і
ознайомлення з нею користувачів. Конкурентна реклама має за мету виділити
рекламну послугу серед інших послуг, показати її переваги. Охоронна реклама
спрямована на підтримку і активізацію запиту на послугу.
Для того, щоб кожен студент, співробітник ВНЗ був краще обізнаний з
діяльністю бібліотеки, з тим, як нею користуватись, які послуги в ній можна
отримати, найпоширенішими формами інформаційної реклами переважної
більшості книгозбірень аграрних ВНЗ, наприклад, Білоцерківського НАУ,
Дніпропетровського ДАУ, Львівського НАУ, Миколаївського ДАУ, Сумського
НАУ, Таврійського ДАТУ, Харківського НТУСГ, Херсонського ДАУ та ін. є
рекламні видання (путівники, пам’ятки, рекламні проспекти, листівки,
буклети і т.п.), які містять у досить привабливій формі відомості про структуру
бібліотеки, склад її фондів, пропоновані безплатні й платні послуги тощо.
Досить привабливими є, наприклад: буклет ННСГБ НААН, як провідного
галузевого депозитарію сільськогосподарської та лісогосподарської літератури,
де вміщено запрошення завітати на її WEВ-сайт (адреса: http:/dnsgb.com.ua),
наповнення якого спрямоване на створення умов для плідної наукової,
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освітньої та практичної роботи користувачів; про функції, завдання, структурні
підрозділи бібліотеки, її історичний розвиток – інформує також
мультимедійний портал та орієнтує в інформаційних ресурсах Бібліотеки,
забезпечує можливості пошуку у власних й інтегрованих БД, надає віртуальну
довідку тощо; наступний буклет ННСГБ НААН, як Центру історії аграрної
науки, основне завдання якого – відтворення цілісної картини зародження,
становлення і розвитку науково-організаційних основ сільськогосподарської
дослідної справи в Україні – за допомогою підготовки та видання істориконаукових біографічних та бібліографічних довідників, науково-допоміжних
покажчиків, збірок документів і матеріалів, нарисів, монографій з питань
становлення та розвитку історії аграрної науки й освіти в Україні, розміщених у
12 х серіях.
Назва серії
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

Біобібліографічна серія «Академіки
Національної академії аграрних наук»
засн. у 1998 р.
Біобібліографічна серія «Членикореспонденти Національної академії
аграрних наук» засн. у 2005 р.
Біобібліографічна серія «Іноземні члени
Національної академії аграрних наук»
засн. у 2009 р.
Біобібліографічна серія «Землевпорядна
наука» засн. у 2005 р.
Серія «Біобібліографія вчених-аграріїв
України» засн. у 1998 р.
Історико-бібліографічна серія «Аграрна
наука України в особах, документах,
бібліографії» засн. у 1998 р.
Серія «Відомі вчені-природознавці та
освітяни України» засн. у 2003 р.
Серія «Наукові історико-бібліографічні
читання» засн. у 2001 р.
Біобібліографічна серія «Іноземна
сільськогосподарська книга у фондах
ННСГБ НААН України та науководослідних установ і вищих навчальних
закладів аграрного профілю України» засн.
у 2009 р.
Серія «Академіки та члени-кореспонденти
НАН України для сільського
господарства» засн. у 2007 р.
Серія тематична: «Інформаційнобібліографічні ресурси АПВ України»
Науково-допоміжні ретроспективні
бібліографічні покажчики
Всього

Всього
покажчиків
(1998–2013)

Разом за 5 років
(2009–2013)

61

17

11

7

1

1

1

1

50

23

69

38

7

5

6

3

5

5

1

1

2

2

21

3

224

105
311

Окрім того, важливим рекламним заходом є складання путівників по
бібліотеці з описом її структурних підрозділів, зазначенням їхніх функцій, з
переліком тих інформаційних послуг, які читач може отримати при зверненні
до конкретного відділу. Досить вдало рекламну функцію щодо підвищення
іміджу бібліотеки можуть виконувати, на нашу думку, рекламні проспекти, на
кшталт: «Скарби нашої бібліотеки», «Стародруки свідчать», «Фонд цінних і
рідкісних видань пропонує», «Вони захищали рідну землю», «Тут пам’ять
відшумілих століть», «Видатні вчені-аграрії, що працювали в стінах
бібліотеки», «Подаровані колекції вчених-земляків» тощо; а також різні серії
закладок, які презентують раритетні видання, доповнюють рекламну
продукцію про рідкісні видання, книжкові пам’ятки тощо. Поряд з випуском
спеціальної рекламної продукції бібліотеки доцільно вміщувати публікацію
рекламних повідомлень на вільних сторінках методичних, бібліографічних і
інших виданнях бібліотеки.
Яскравим досвідом оприлюднення фонду цінних і рідкісних видань через
його бібліографування є науково-допоміжний бібліографічний покажчик
ННСГБ НААН «Фонд видань сільськогосподарської тематики Державної
наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних
наук України, випущених у ХІХ столітті та включених до державного
реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання (1802–
1900)» (К., 2011. – 524с.).
Створенню позитивної громадської думки про діяльність бібліотеки
сприяють її контакти з політичними партіями, громадськими організаціями,
державними та місцевими органами влади, а також спілкування із засобами
масової інформації (ЗМІ). Постійне розміщення інформації (статті, замітки,
нариси, інтерв’ю, прес-релізи тощо) про діяльність тієї чи іншої бібліотеки
аграрного ВНЗ у ЗМІ позитивно впливатиме на її імідж, популярність,
авторитет. Вона частіше потраплятиме в поле зору партнерів, спонсорів,
меценатів. Такий інформаційний супровід є цілком слушним і під час кампанії
по набору абітурієнтів до аграрних вишів, адже сприятиме залученню нових
користувачів до читальних зал бібліотеки.
Слід зазначити, що наукові бібліотеки аграрних ВНЗ, усвідомлюючи
значення цих заходів, часто-густо публікують у вишівських, міських і обласних
газетах рекламні матеріали, які мають за мету рекламу самої бібліотеки, її
фондів, перш за все, нових надходжень, повідомляючи водночас де, коли і на
яких умовах можна отримати ці видання для читання. Крім того, рекламна
діяльність не повинна обходити увагою призначення інформаційно-пошукового
апарату; сервісних послуг, а також включати публікації зі своєї історії і
бібліотек-учасниць обласного ТО; сучасного життя, перспектив розвитку;
висвітлення кращого досвіду своєї багатогранної діяльності та бібліотекучасниць ТО, тощо. Таку рекламу можна назвати корпоративною.
Лише у 2013 р. загальна кількість публікацій на шпальтах ЗМІ сягнула
понад 270. Найчастіше у світ друкованого слова проникали бібліотеки:
Дніпропетровського державного аграрного університету (ДДАУ) – 59,
Херсонського державного аграрного університету (ХДАУ) – 29,
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Миколаївського національного аграрного університету (МНАУ) і Уманського
національного університету садівництва (УНУС) – по 24; Житомирського
національного аграрно-екологічного університету (ЖНАЕУ) – 23, Таврійського
державного аграрно-технологічного університету» (ТДАТУ) – 17, Сумського
національного аграрного університету (СНАУ) – 16, Південного філіалу
Національного університету біоресурсів і природокористування України
«Кримський агротехнологічний університет» (ПФ НУБіПУ «КАТУ») – 13;
менше – Подільського державного аграрно-технічного університету (ПДАТУ)
– 10, Фундаментальної бібліотеки Харківського національного університету
ім. В.В. Докучаєва (ХНАУ) та Харківського національного технічного
університету сільського господарства ім. П. Василенка (ХНТУСГ) – по 7;
Фундаментальної бібліотеки Одеського державного аграрного університету
(ФБ ОДАУ) – 6, Білоцерківського національного аграрного університету
(БНАУ), Луганського національного аграрного університету (ЛугНАУ),
Львівського національного аграрного університету (ЛНАУ), Національного
університету біоресурсів і природокористування України (НУБіПУ м. Київ),
Керченського державного морського технологічного університету (ДМТУ) –
по 5 [6, с.40-41].
Наприклад, опосередковано звучить реклама і в багатьох публікаціях
наукових співробітників ННСГБ НААН, як науково-методичного і
координаційного центру, вміщених у періодичних наукових фахових виданнях
(«Бібліотечний вісник», «Бібліотечна планета», «Бібліотечний форум», «Вісник
Книжкової палати» та ін.).
Варто відзначити, що елементи реклами містить увесь комплекс як
традиційних, так і інноваційних, масових освітньо-виховних та культурнопросвітницьких заходів, які щорічно, на високому науково-методичному,
професійному рівні, в заповнених залах, урочисто проводить ННСГБ НААН.
Це – літературні, наукові історико-біографічні читання, науково-практичні
конференції, семінари, «круглі столи», «Дні інформації», книжкові виставки, в
т.ч. віртуальні, та ін. Особливо популярними серед співробітників мережі
наукових бібліотек аграрних ВНЗ є щорічні випуски Бюлетеня ННСГБ НААН,
необхідні й корисні для практичного використання за напрямами їхньої
багатогранної діяльності. Крім того, постійним супутником науковців, фахівців
АПК, працівників сільськогосподарських бібліотек, спеціалістів сфери науковотехнічної інформації, впродовж уже п’ятнадцяти років, є випуски РЖ ННСГБ
НААН – «Агропромисловий комплекс України», одним із напрямів
функціонування якого є реклама найновішої аграрної продукції, методів і
технологій.
Бажано, щоб досвід рекламної діяльності перейняли й інші бібліотеки
мережі.
На рекламу літератури з конкретної теми спрямована і виставкова робота
поза межами бібліотеки. У бібліотечній практиці доцільним є широке
використання реклами наявних ресурсів бібліотеки, насамперед, її документних
фондів, шляхом організації виїзних виставок на конференціях, семінарах,
«круглих столах», «днях інформації», «днях спеціаліста» тощо. Разом з тим, на
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нашу думку, доцільно використовувати, по можливості, і різні форми
зовнішньої реклами: рекламні щити, рекламу на бортах транспорту, рекламні
плакати в місцях масового відвідування (скупчення) та ін. Рекламні стенди і
плакати є незмінними атрибутами інтер’єру бібліотек. Серед рекламних
плакатів можна виділити об’яви, афіші, календарні плани проведення масових
заходів, інструктивно-методичні матеріали (про алгоритм пошуку в каталогах,
базах даних, у мережі Інтернет, про використання МБА) тощо.
Щодо внутрішньої реклами в бібліотеках, дієвою її формою можна назвати
відкритий доступ до фондів, організацію різних виставок, проведення в її стінах
різних заходів тощо. На нашу думку, дієвим фактором щодо підвищення іміджу
наукової бібліотеки аграрного ВНЗ, її привабливості, залучення нових читачів,
може бути фахово організована реклама щорічної (можливо – постійно діючої)
виставки «Художня творчість бібліотекарів», яку можна було б приурочити,
скажімо, до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка (9 берез.) або Всеукр.
дня бібліотек (30 верес.), Всеукр. дня працівників культури та аматорів
народного мистецтва (23 берез.), Всесвіт. дня книги (23 квіт.), Дня працівників
сільського господарства (20 листоп.), Дня знань (1 верес.), Дня науки (21 трав.),
Міжнародного дня 8 Березня, Дня Матері (8 трав.), Дня родини (сім’ї) (15
трав.), Дня української писемності та мови (9 листоп.) та ін. Такий захід став би
справжнім святом таланту, майстерності й винахідливості, адже в експозицію
можна включати живопис, графіку, різьблення, розпис по склу й дереву,
в’язання, вишивку, бісероплетіння, кераміку, ляльки, композиції з квітів,
фотографії (світлини) і навіть вірші та ін.
У деяких бібліотеках є можливість використовувати великі віконні вітрини
для оформлення виставок-інсталяцій. Тут не тільки можна розміщувати книги,
але й створювати з різних елементів чудові просторові композиції, до складу
яких входять (залежно від теми) побутові предмети, прапори, герби, емблеми,
макети квітучих гілок черешні, кошики з Великоднім набором, фрагменти
текстової інформації тощо. Або, наприклад, частину виставкових стендів
поставити впритул до вікон. Таким чином, виставки «дивитимуться» на вулицю
чи центральну площу міста, зворотний бік використати як інформаційну зону,
де люди зупинятимуться біля вікон, роздивлятимуться, цікавитимуться
новинками. Ну як тут не зайти в бібліотеку? Працівники книгозбірні можуть
використати вітражі і як місце для виставки дитячих малюнків своїх дітей та
дітей співробітників аграрного ВНЗ.
Реальна можливість використання сучасних технологій в бібліотеках дала
новий поштовх розвитку рекламної діяльності. Різноманітні рекламні
повідомлення бібліотеки розміщують на своїх сайтах, заносячи в рядок пошуку
«Реклама бібліотеки». Відеоролики (анімаційні і документальні, серйозні і
гумористичні) можна знайти на YouTube.com, YouTube.ua. Клікаємо: «Відео»,
заносимо в рядок пошуку «Реклама бібліотеки» і отримуємо очікуване.
Гарною рекламою можливостей сільськогосподарських бібліотек можуть
стати відеоматеріали з історії успіху читачів-аграріїв. Вони періодично
розміщуються на сайті програми «Бібліоміст».
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Розширилися і традиційні форми реклами. Наприклад, Львовом курсує
трамвай, на якому розміщена яскрава бібліотечна реклама, а також постер з
написом: «Читати – це стильно».
Є приклад проведення бібліотекою акції «Читають всі – читайте й ви!»,
високий рівень ефективності якої (очікуваний результат емоційного впливу на
споживачів) завдячує фахово розробленому сценарію з вдалим застосуванням
традиційних і інноваційних бібліотечних форм і засобів. Ідея акції – читати
зараз модно, незалежно від стилю життя, а для читання завжди можна знайти
час та бажання розповісти про нього своїм знайомим. А ще – це непогана
реклама бібліотеки.
Варто зауважити, що ефективність бібліотечної реклами визначається
кількістю користувачів, її послугами і частотою звернення до них. Низька
результативність реклами може бути пов’язана зі стилем рекламних
повідомлень (утрудненим запам’ятовуванням, важкістю тексту), невдалим
оформленням (дизайном), чого слід уникати. На її результативність також
негативно впливає перевантаженість рекламою, коли, наприклад, у приміщенні
бібліотеки або її структурних підрозділах розміщується обтяжлива кількість
виставок, об’яв і плакатів, які до того ж довгий час не мінялися і не
обновляються – вони вже не сприймаються відвідувачами, користувачами.
Тому обновлення реклами, її новизна і оригінальність є важливою умовою
результативності реклами. Реклама бібліотечної послуги в новій формі
рекламного повідомлення сприяє стимулюванню запиту на неї.
Досвід показує, що естетично витримана реклама не дратує і не втомлює
читачів, а розглядається ними як необхідний і корисний напрям діяльності
бібліотеки. Реклама – це потужний стимул для споживачів інформації придбати
або скористатись певною продукцією чи послугою, але кожен, хто пов’язаний з
рекламою, повинен знати закони про захист прав споживачів, про те, як слід і
не слід рекламувати [9]. Основним нормативно-правовим актом, який регулює
рекламну діяльність в Україні – виступає Закон України «Про рекламу» [7],
де визначено етичні стандарти рекламної діяльності, зокрема неприпустимість
недобросовісної, недостовірної, свідомо неправдивої реклами. Будь-яке
рекламне повідомлення має бути чесним і правдивим, не мати сумнівних
стверджень і доказів. Не можна зловживати довірою користувачів і
використовувати їх недосвідченість або недостачу (брак) знань.
Отже, у процесі рекламної діяльності вітчизняних наукових бібліотек
аграрних ВНЗ важливим є дотримання усталених основних принципів:
законності, точності, достовірності, а також використання форм і засобів, які не
завдають шкоди споживачеві реклами.
Організація успішної рекламної діяльності, спрямованої на просування
бібліотечно-інформаційних послуг і інтелектуальної продукції має бути одним
з основних завдань маркетингу вітчизняних наукових сільськогосподарських
бібліотек аграрних ВНЗ І-ІV рівнів акредитації, направлених на інноваційний
розвиток бібліотечної мережі АПК, її конкурентоздатність та розвиток
бібліотечної справи в Україні.
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1. Терміни та визначення
База даних (БД) – упорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних певної
предметної області, що використовуються спільно та призначені для
задоволення інформаційних потреб користувачів.
Бібліотечний веб-сайт – бібліотечний сервіс, який акумулює всі традиційні
бібліотечні сервіси, але вони надаються у режимі віддаленого доступу.
Бібліографічний запис – розгорнута бібліографічна характеристика видання
(твору, документального джерела), в якій бібліографічний опис доповнений
деякими елементами: заголовком, анотацією чи рефератом, класифікаційними
індексами, предметними рубриками,
бібліотечними шифрами зберігання.
Бібліографічний пошук - складний вид
діяльності, який реалізується під час
діалогу між читачем та інформаційнопошуковою системою бібліотеки.
Веб-сервіс
–
послуги,
що
забезпечуються через Інтернет за
допомогою спеціальних програм.
Доступ
[access]
–
процедура
встановлення звязку між технічними
пристроями й розміщеними на них файлами для перегляду, запису або
читання.
Графічна БД [graphic database] – база даних, в якій зберігаються графічні
дані.
Документографічна БД (часто застосовується термін документальна БД),
поділяється на: бібліографічну БД (вміщує бібліографічні описи документів) і
реферативну БД ( вміщує бібліографічні описи документів і реферати).
Електрона бібліотека (англ. Digital library) — розподілена інформаційна
система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції
електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.ін.) завдяки глобальним
мережам передачі даних у зручному для кінцевого користувача вигляді.
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Електронна доставка документів (ЕДД) – платна сервісна послуга, яка надає
можливість користувачам (як юридичним, так і фізичним особам) отримати
електронну копію друкованого видання із фондів бібліотеки за допомогою
мережі Інтернет.
Електро́нний катало́г (англ. e-catalog) — каталог на електронному носієві,
який подає переважно зміст паперового каталогу та містить інформацію про
продукти й послуги для клієнтів або ділових партнерів.
Електронний сервіс (англ. e-service) — всі види послуг і сервісу, які надаються
за допомогою електронних засобів (як приклад, за допомогою Інтернету).
Електронні бібліотечні каталоги – сукупність програмних і апаратних
засобів для забезпечення діяльності бібліотеки за замовленням, каталогізації,
пошуку, видання книг, виконання різних завдань щодо звітності та
книгозабезпеченості читачів тощо як у локальній обчислювальній мережі, так і
через web-товари.
Інтерфейс – комплекс компонентів (операцій і технологічних об’єктів).
Інформаційно–пошукові системи [information retrieval system] (ІПС) –
різновид автоматизованих інформаційних систем, реалізованих на електронних
технологіях і призначених для пошуку текстів (документів, їх частин,
фактографічних записів) у сховищах (базах даних) за формальними
характеристиками.
Інформаційно-пошукова мова (ІПМ) – спеціалізована штучна мова,
призначена для передачі змісту і формальних ознак документів, а також запитів
при пошуку. Індексуючи документ, здійснюють переклад відомостей про нього
з природної мови на штучну – інформаційно-пошукову).
Інформаційний пошук [information retrieval] – процесс знахождення, відбору
й видачі попередньо визначеної потрібної інформації (у т. ч. документів, їхніх
складових або даних) із масивів і записів будь-якого виду та на різних носіях.
Інформаційній ресурс – це сукупність документів у інформаційних системах
(бібліотеках, архівах, банках даних тощо) або інформаційних продуктів певного
призначення, необхідних для забезпечення інформаційних потреб споживачів у
визначеній сфері діяльності.
Комп'ютерні технології (Веб 2.0) – поняття для позначення ряду технологій та
послуг Інтернету, точніше його частини – всесвітньої павутини, відомої як Веб.
Контент- зміст, картинки, музика та відео, розміщені на сайті, які додаються у
форму, тобто дизайн веб-ресурсу. При цьому веб-сервіси і лінки (движки)
сайтів не є контентом.
Лінки- посилання, по якому можна перейти на інший веб-сайт, документ чи
іншу частину цього ж документа.
Лексична одиниця (ЛО) – наведення окремого визначення, прийнятого в даній
ІПМ.
Локальна БД (network data model) – база даних, заснована на внутрішній
моделі організації.
Мережева БД [network database] – сукупність об’єктів різного рівня, де
кожний об’єкт може бути зв’язаний з іншими записами як вихідна або вхідна
чи навпаки.
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Метадані [metadata] (дані про дані) – структурована інформація, що
використовується для опису інформаційних ресурсів/об’єктів із різною метою.
Міжнародний документообмін (МДО) – обмін між бібліотеками або
науковими установами різних країн на взаємовигідних договірних умовах.
Навігатор [navigator] - схема маршрутів, алгоритм або сукупність алгоритмів
пошуку записів у базах даних або в інформацйно-пошукових масивах.
ОРАС (Online Public Access Catalogue) – модуль, що забезпечує активний
читацький доступ до каталогу або даних у діалоговому режимі.
Пошуковий образ документа (ПОД) – сукупність характеристик документа,
відображених інформаційно-пошуковою мовою.
Пошуковий образ запиту (ПОЗ) – пошуковий образ, що відображає смисловий
зміст інформаційного запиту.
Повнотекстова БД – база даних, в якій зберігаються повнотекстові записи
документів або їх частин.
Репозитарій централізована база даних, у якій об’єкти можуть зберігатися і у
зовнішніх файлах, але вони завжди будуть доступні через депозитарій.
АБІС – автоматизована бібліотечна інформаційна система.
ІРБІС — інтегрована розвиваюча бібліотечна інформаційна система .
Систе́ма управління ба́зами да́них (СУБД) [Data Base Management
System]— комп'ютерна програма або комплекс програм, що забезпечує
користувачам можливість створення, збереження, оновлення, пошук інформації
та контролю доступу до баз даних.
Структура бази даних [DB structure] – принцип або порядок організації
записів у базі даних і зв'язок між ними.
Віддалений доступ [remote access] – доступ до програм і даних із віддаленого
терміналу через канали та засоби зв’язку.
Фактографічна БД – база даних, що містить фактографічні дані.
2. Вступ
В умовах побудови інформаційного суспільства, яке ґрунтується на
економіці знань і передбачає максимально повне задоволення інформаційних
потреб громадян, бібліотечно-інформаційні установи відіграють дедалі
вагомішу роль, стають дієвим механізмом соціального розвитку, реальною
інформаційною інфраструктурою наявних змін.
ННСГБ НААН провідна установа з питань сільського господарства на
теренах України (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003
р. № 1698), що акумулює, продукує, надає користувачам доступ до інформації
через формування галузевого сегмента з аграрних питань як складової в
інформаційному просторі України.
З метою надання прозорості власним унікальним фондам та забезпечення
доступу до них бібліотека працює над створенням інформаційних електронних
ресурсів власної генерації через систему централізованої бібліографічної
інформації, що включає в себе нову інформацію, поточні бібліографічні та
реферативні видання, ретроспективні бібліографічні видання, повнотекстові
версії наукових видань, електронні видання тощо. Крім того, забезпечує доступ
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до віддалених інформаційних ресурсів, міжнародних баз даних (БД).
Використання таких БД забезпечує доступ до інформації, розсіяної в часі і
просторі. Для того, щоб зорієнтувати фахівців у світовому інформаційному
потоці, їх слід описати, систематизувати, запропонувати стратегію і методи
пошуку.
3. Сфера застосування
Методичні рекомендації адресовані всім категоріям споживачів
інформації, включаючи наукові, освітні та виробничі організації системи АПВ і
можуть стати практичним робочим інструментом при виборі компоненти
системи доступу до інформаційних ресурсів як локальних, так і віддалених, з
поетапним описом баз даних і можливостями пошукового інтерфейсу,
включаючи електронну доставку документів.
4. Електронна база даних Національної наукової сільськогосподарської
бібліотеки НААН «Украгротека» (ЕК) ключовий елемент відкритого
інформаційного простору.
Вся інформація, що надходить у фонди бібліотеки, відображається у базі
даних ЕК, яка формується з використанням автоматизованої інтегрованої
системи автоматизації бібліотек (САБ) „Ірбіс”, що уможливлює автоматизацію
основних виробничих бібліотечних процесів. ЕК є політематичною базою
даних розподілених електронних ресурсів власної генерації, оцифрованих,
запозичених масивів, що дозволяє надійно накопичувати, зберігати й ефективно
використовувати електронні документи (рис.1).

Рис.1. Алгоритм формування БД «Украгротека» ННСГБ НААН
Можливості ЕК забезпечують:
- Багаторазове й багатоаспектне використання одноразово сформованих
записів відповідно до державних стандартів і правил каталогізації;
- можливості машинного дублювання повних і вибіркових за різними
ознаками масивів бібліографічних записів на різних носіях;
- можливості пошуку документа за його широкими пошуковими образами
незалежно від часового та географічного місцезнаходження;
- можливості інтеграції вітчизняної галузевої інформації у світовий
інформаційний простір, створення корпоративних каталогів із бібліотеками
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мережі або інших провідних бібліотек як України, так і зарубіжжя;
- оперативність ведення та використання ЕК.
Кожний елемент запису в ЕК стає точкою доступу (англ. «access point»)
при пошуку інформації (автор, редактор, ключові слова, назва, вид, мова
документа, рік видання, індекс УДК, предметна рубрика, дата опрацювання
тощо). При цьому пошук забезпечується не лише за однією пошуковою
ознакою, а й за сумісністю.
З метою ідентифікації бібліографічних записів і документів та
оперативного пошуку й електронної книговидачі на кожне видання наносять
штрих-код, який за допомогою спеціального пристрою – сканера автоматично
зчитується в базу даних. Це забезпечує розширені можливості пошуку, поєднує
тенденцію взаємовикористання результатів каталогізації в межах економії
ресурсів бібліотеки з корпоративними системами бібліотек різних рівнів,
систем, відомств, сприяє пошуку інформації в локальних, розподільчих
каталогах. Працювати з електроним ресурсом можна в мережі Інтернет через
сайт бібліотеки http:// www.dnsgb.сom.ua та з використанням Інтранет:
https://basa.dnsgb.naanu. База даних «Украгротека» захищена Свідоцтвом
Держдепартаменту інтелектуальної власності України, виданим у 2010 р.
Засобом спілкування читача з ЕК є інтерфейс користувача, реалізований у
вигляді системи команд, меню, що забезпечує вибір об’єктів БД, пошукових
знаків тощо.
Інтерфейси розрізнюють за типами діалогу залежно від активності сторін
пошукової взаємодії. Існує три рівні:
- діалог у режимі запит-відповідь;
- режим інформаційно-консультуючих систем, за якого система формує
або забезпечує доступ до довідкової чи оцінюючої інформації
(відповідності авторитетним файлам, проміжним результатам пошуку
тощо);
- режим рівноправного діалогу, тобто за активною допомогою системи, яка
безпосередньо впливає на процес пошуку, змінюючи пошукову стратегію або
інформаційно-пошукову мову (ІПМ).
Інструктивно-довідкову інформацію надають за вимогою користувачів.
Для роботи з вище зазначеною БД для отримання цілісної картини при пошуку
інформації необхідно:
- чітко формулювати інформаційну потребу;
- володіти знаннями складу і можливостей ІПМ;
- мати навички перекладу ознак змісту документа з природної мови на
штучну – інформаційно-пошукову;
- володіти інформацією про можливості АБІС і передбачати результати її
використання;
- знати структуру і правила обробки документів відповідного пошукового
масиву;
- бути обізнаним з алгоритмом і стратегією інформаційного пошуку;
- володіти основами формальної логіки;
- знати загальні принципи структурування наукової інформації;
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- уміти використовувати критерії відбору необхідної інформації;
- володіти знаннями структури предметної тематики, її зв’язків і
розмежувань, способами створення й організації в ній інформації;
- орієнтуватися в термінології галузей;
- мати чітку уяву про предмет пошуку;
- уміти реально оцінювати власну інформованість.
5. Алгоритм пошуку інформації в електронному каталозі ННСГБ НААН (на
прикладі АБІС «ІРБІС»)
лектронний каталог по суті є електронною версією традиційного карткового
каталогу, тому алгоритм пошуку бібліографічних записів повністю збігається.
Наведемо такий алгоритм (рис.2).
Початок пошуку

(Рис.2.) Алгоритм пошуку бібліографічних записів у ЕК
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Користуючись електронною адресою http:// www.dnsgb.сom.ua входимо
в мережу Інтернет або через локальну мережу http://base.dnsgb.com.ua на сайт
ННСГБ НААН.
У розділі «Ресурси» (рис. 3.) переходимо до власної електронної бази
даних.

(Рис. 3. База даних «Украгротека»)
Пошук можна здійснювати самостійно, користуючись дружнім
інтерфейсом і підказками, які забезпечені АБІС «ІРБІС». Щодо правил
користування Електронним каталогом (ЕК), іншими електронними ресурсами
(ЕР) установи можна звернутися до чергового бібліографа, який також надасть
кваліфіковану консультаційну допомогу з питань організації пошуку.
Працюючи з електронним каталогом можна здійснювати простий пошук
документів. Найбільш поширеними видами є пошук за:
ключовими словами цей вид пошуку дає змогу шукати потрібну
літературу, коли відомим є лише одне або кілька слів із бібліографічного опису;
автором пошук літератури за певними авторами;
заголовком вид пошуку, призначений для ідентифікації документів у БД
за назвою;
предметними рубриками та тематичним рубрикатором;
країною видання;
мовою пошук документів за певною мовою.
комплексними ознаками дозволяє, задаючи свій сценарій пошуку,
прискорити його;
всіма елементами (послідовний пошук)спеціальний складний вид
пошуку, орієнтований на підготовленого читача.
Комплексний пошук пропонує роботу із словниками. Словник є повним
переліком термінів кожного з поданих у переліку полів пошуку (авторів, назв,
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ключових слів, персоналій, форматованого змісту). Інтерфейс Комплексного
пошуку поділений на дві робочі зони: сценарій пошуку та словник.
Можна також здійснювати пошук за зв’язком, який передбачає
ідентифікацію документів, пов'язаних із поточним документом, насамперед
перiодичних видань. У <Назва журналу> зазначаємо назву журналу або
газети. При натисканнi на вiконце <журнал> виводиться їх список. Якщо
натиснути мишкою на <номери>, вiдкриється список усiх номерiв журналу за
поточний рiк. Натиснувши на <Пошук>, одержимо список знайдених
документiв, на початку якого зазначено їх кiлькiсть. На екран виводиться по 20
документiв. Для перегляду наступних документiв необхiдно опустити стрілкукурсор донизу сторiнки й вибрати мишкою, наприклад, 2140 i т.д.).
У колонцi <Прим.> зазначено кiлькiсть примiрникiв у бiблiотецi, а в
колонцi <У наявн.> - кiлькiсть примiрникiв, що видаються на даний момент i
знаходяться на полицi. Якщо необхiдно здiйснити новий пошук, слiд очистити
сторiнку, натиснувши <Очистити>.
5.1. Перехід із Web-сайту до світового галузевого інформаційного
контенту.
Для того щоб перейти до електронних ресурсів, які підтримуються й
поповнюються ННСГБ НААН, необхідно у розділі «Ресурси» (рис. 4.) вибрати
поле «Бази даних» натиснувши мишкою на певну назву, наприклад
«Международная организация по сельскому хозяйству и продовольствию)
ООНFood and Agriculture Organization оf the United Nations (FAO)». Буде
здійснено автоматичний перехід на сайт ФАО, доступ до яких забезпечується
лише в локальній мережі.

(Рис. 4. Розділ «Ресурси», перехід до світових баз даних)

324

6. Міжнародні бази даних із питань сільського господарства та їх
характеристика
Для подальшого розвитку агропромислового виробництва в Україні
надзвичайно важливим є його інформаційно-бібліотечне супроводження в
системі загального наукового забезпечення. Тому немає сумнівів у
перспективності використання світового інформаційного потоку з питань
сільського господарства, що з максимальною повнотою знайшов своє
відображення у міжнародних БД: AGROS, AGRICOLA, AGRIS, CAB Abstracts
World's Leading Agriculture Database, FSTA, FAOSTAT , Core Historical
Literature of Agriculture,AGORA, HINARI, OARE. Саме з цією метою ННСГБ
НААН із головної сторінки організовує доступ до 29 міжнародних баз даних,
об’єм записів яких перевищує понад 20 млн записів, у т.ч. повнотекстових,
найактуальніші з них:
6.1. БД AGROS, що ведеться Центральною науковою сільськогосподарською
бібліотекою РАСГН з 1985 р., охоплює весь потік інформації з сільського
господарства і суміжних галузей РФ. Об’єм1,2 млн. записів російською мовою,
вільний on-line доступ http://www.cnshb.ru/ (рис. 5.)

(Рис. 5. БД AGROS)
Пошук інформації у базі даних БД AGROS повністю збігається з
пошуком, який застосувується у ННСГБ НААН, оскільки каталогізація
документів здійснюється з АБІС «Ірбіс». (Див. рис. 2. Алгоритм пошуку
інформації в електронному каталозі ННСГБ НААН).
6.2. БД AGRICOLA-Agricultural On-Line Access, яку створює Національна
сільськогосподарська бібліотека США National Agricultural Library. БД містить
понад 4,8 млн реферованих записів із 1970 р, що відображають світовий
інформаційний потік англійською мовою. Доступ до БД AGRICOLA
здійснюється за адресою: http://www2.lib.udel.edu/database/agricola.html (рис. 6.).
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(Рис. 6. БД AGRICOLA)
Натиском мишки заходимо на електронний ресурс Національної
сільськогосподарської бібліотеки США.
Пошук здійснюється за різними пошуковими образами документів,
наприклад, набираємо «пшениця» (рис. 7.).

(Рис. 7. Пошук за ключовим словом)
З’являється список видань, що зберігаються у фондах бібліотеки за заданим
ключовим словом “пшениця”(рис.8.).
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(Рис. 8. список видань за ключовим словом )
У результаті вибираємо необхідну інформацію. Можемо її переглянути,
записати на електронні носії інформації, скачати, роздрукувати тощо.
6.3. БД AGRIS - International Information System for the Agricultural Sciences and
Technology – Міжнародна інформаційна система з сільськогосподарських наук і
технологій ведеться національними центрами країн-членів FAO і
Координаційним центром AGRIS у Римі з 1975 р. і відображає інформацію про
сільське господарство країн, що розвиваються. Об’єм – 4,5 млн записів, з них
200 тис. повнотекстових, щорічне поповнення становить 132 тис. записів.
Інформація надається англійською мовою: http://aims.fao.org/.

(Рис. 9. БД AGRIS)
Вибравши потрібну БД, наприклад AGRIS, і натиснувши мишкою на її назву,
переходимо на пошукову сторінку (рис. 9.)

327

Рис. 9. Пошукова сторінка БД AGRIS
Тип БД: реферативна, документи у БД наведено англійською мовою.
Будь-який елемент запису може стати точкою доступу при пошуку
інформації. Відповідно до вимог користувача на екрані може з’явитися низка
записів, впорядкованих або в хронологічному порядку (наприклад, за роками
випуску), або за алфавітом авторів чи заголовків тощо. Пошуковим терміном
можуть бути, наприклад, прізвище автора або редактора, окремі слова
заголовка, вид і мова документа, рік видання, дескриптор тезауруса, ключове
слово, індекс УДК тощо.
У вікні базового пошуку в полі Пошук введіть пошукове слово (рис. 10).
Якщо відомі автор або назва документа застосовується базовий пошук,
якщо цих даних немає, вводяться додаткові параметри, які звужують або
розширюють область пошуку, вибравши посилання Параметри пошуку.

Рис. 10. Пошук за автором ( наприклад: Зубець Михайло Васильович)
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Рис. 11. Пошук за назвою (наприклад: Генетические корреляции признака
толщины соломины второго междоузлия у сортов и линий пшеницы озимой
Tyshchenko, V.N.; Dinets, O.N.)
Source:
Ukrainian Institute of Scientific-Technical and Economic Information (Ukraine) UkrISTEI
180 Gorky Str
Kiev 03680
Contact: Ms Tatiana V. Deribon
+380 44 261 09 30
Tel:
+380 44 268-2541
Fax:
Email: tatarchuk59@mai.ru;
http://www.uintei.kiev.ua/main.php
URL:

На наш запит одержано інформацію про даний документ із короткою
анотацією та посиланнями на повний текст. Також наведено інформацію про те,
хто підготував і надав можливості її наявності у базі даних.
Перегляд результатів пошуку: Вікно з результатами пошуку містить
три стовпці – «Сортувати результати», «Всі результати» та «Обмежити
результати».
 Всі результати – знайдені статті відображаються у центрі вікна
з результатами пошуку.
 Посилання з назвою статті дає змогу перейти до певної цитати і/або
повного тексту. Наведіть курсор на піктограму Попередній перегляд, щоб
переглянути фрагмент.
 Посилання Повний текст HTML дає змогу перейти безпосередньо до
повного тексту статті.
 Посилання Повний текст PDF дає змогу перейти до PDF-файлу
з повним текстом статті. PDF-файл відкривається у вікні програми Adobe®
Reader®.
 Індикатор Релевантність дає змогу побачити, наскільки стаття
пов’язана з пошуковою фразою.
329

Можна використати певний режим пошуку, наприклад «Шукати всі
слова» або «Інтелектуальний пошук»; також певні обмежуючі умови,
наприклад, «Весь текст» або тип публікації; можна також використати такі
параметри пошуку, які розширюють область пошуку – наприклад, «Шукати
пов’язані слова».
Щоб закрити область Параметри пошуку, ще раз натисніть відповідне
посилання.
Натисніть кнопку Пошук. На екрані висвітлиться список результатів.
6.4. БД: CARIS: http://www.fao.org/AGRIS міжнародна система, створена ФАО
для обміну інформацією про поточні наукові проекти в ґалузі сільського
господарства країнам, що розвиваються. Країни-учасниці надсилають відомості
про свої наукові розвідки, розробки і у зворотному порядку використують
інформацію, надіслану іншими учасниками (134 національних, 19 міжнародних
і міждержавних центрів створюють базу, що налічує сьогодні близько 30 000
поточних проектів). Два регіональних центри збирають інформацію від країн,
кожен у своєму регіоні.
Система має такі рубриками:
- рибне господарство;
- рослинництво;
- тваринництво;
- захист рослин, тварин;
- первинна обробка сільськогосподарської продукції;
- природні ресурси і зв'язок довкілля з сільським господарством;
- харчова промисловість;
- аграрна економіка;
- соціально-економічний розвиток села, управління, законодавство, освіта.
Тип БД : бібліографічна. Кожному проекту відповідає запис у БД CARIS, що
включає:
- назву проекту;
- об'єкти дослідження;
- дату початку і завершення проекту;
- тривалість роботи над проектом;
- назва та адресу інституту або дослідницької станції, де проводилися
дослідження;
- прізвища вчених, що проводять дослідження таїх спеціалізація.
Система включає в себе записи англійською, французькою та іспанською
мовами, які індексуються за багатомовним сільськогосподарським тезаурусом
AGROVOC, що дозволяє представляти інформацію, використовуючи одну з
трьох мов. Тезаурус розроблений ФАО і Європейським Союзом (ЄС).
Пошукова система БД CARIS забезпечує сортування результатів пошуку за
країнами і форматом. Для зручності користувача передбачена можливість
редагування і відміни вже заданого пошуку, а також пошуку за ключовими
словами тематики документів.
Вікно пошуку має такий вигляд (рис.12):
330

Рис. 12. БД CARIS
Запит по темі: Агрохімія (Agricultural chemistry):
У результаті цього пошуку користувачеві надаються метаданіінформація про
відомості (заголовок, автор, реферат, видавець і т. д.), бібліографічні
посилання, а також посилання на повний текст документа.
До результату додається посилання на повний текст необхідного
документа в пошуковій системі GOOGLE.
Для зручності користувачів передбачено два режими завдання пошукового
образу документів: простий пошук та розширений.
Простий пошукпроводиться за такими елементами даних: автори,
заголовок, терміни тезауруса, розширення по тезаурусу і ключові слова.
На рис. 13 показано пошук за ключовим словом агрохімія. Як результат – БД
надає доступ до великого обсягу інформації за заданим ключовим словом із
посиланнями на джерело і повний текст.

Рис. 13. Простий пошук за ключовим словом
Якщо користувач задає два або більше слів у запиті, то слова об'єднуються,
утворюючи словосполучення. Наприклад, при пошуку тексту в пошуковому
рядку «рис» і «селекція» = «селекція рису» за простого пошуку користувачеві
видається статистика пошуку (рис.14). Подальший перехід (натиснути мишкою
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на текст «Каталог ФАО») відкриває у вікні скорочений список знайдених
документів.

Рис.14. Список знайдених документів
Розширений (складний) пошук дає змогу повністю використати пошукові
можливості ІПС. Використовуючи складний пошук, користувач звертається до
найбільш значимих полів запису електронного каталогу. Запит формується як
логічна функція «И» усіх заданих елементів даних. Усередині кожної області
введення послідовність слів розглядається як словосполучення ( рис. 15).
У вікні розширеного пошуку в першому полі Пошук введіть пошукову
фразу, наприклад, гетерозис озимої пшениці, 2012.

Рис. 15. Розширений (складний) пошук
Виберіть поле пошуку в додатковому розширеному списку:
На прикладі: Вихідний матеріал для селекції сортів озимої пшениці,
стійких до біо- та абіотичних чинників зовнішнього середовища (рис. 16).
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Рис. 16. Результат розширеного пошуку
Натисніть кнопку Пошук. Відобразиться список результатів.
Переглянути результати пошуку можна у вікні з результатами пошуку,
що містить три стовпці – «Сортувати результати», «Всі результати» та
«Обмежити результати». Щоб приховати або відобразити різні області,
натисніть відповідну стрілку керування, розташовану над результатами
пошуку.
 Всі результати – Знайдені статті відображаються в центрі вікна
з результатами пошуку.
 Посилання з назвою статті дає змогу перейти до певної
цитати і/або повного тексту. Наведіть курсор на піктограму
Попередній перегляд, щоб переглянути фрагмент.
 Посилання Повний текст HTML дає змогу перейти
безпосередньо до повного тексту статті.
 Посилання Повний текст PDF дає змогу перейти до PDFфайлу з повним текстом статті. PDF-файл відкривається у
вікні програми Adobe® Reader®.
 Індикатор Релевантність дає змогу побачити, наскільки
стаття пов’язана з пошуковою фразою.
 Сортувати результати–результати можна сортувати за типом
джерела, темою, журналом, автором тощо.
 Обмежити
результати–застосування
обмежуючих
умов
безпосередньо до списку результатів. Виберіть будь-яку з
обмежуючих умов і натисніть кнопку Оновити. Після цього
відображається оновлений список результатів.
 Папка–щоб зберегти статтю в папці, натисніть посилання Додати
до папки ліворуч від індикатора «Релевантність» під результатами.
Для перегляду вмісту папки натисніть посилання Перейти до
папки.
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Пов’язана інформація–у разі наявності додаткових джерел,
наприклад, зображень блогів і веб-новин, вони відображатимуться в
цій області.
Інформація надається у форматі: AGRIS AP XML, TXT, HTML, END
NOTE.
Натиснувши піктограму друк, електронна пошта або зберегти, одержані
результати можна роздрукувати, переслати електронною поштою або зберегти
їх результати, виконуючи вказівки, які відображаються на екрані. Щоб
роздрукувати, переслати електронною поштою або зберегти кілька результатів
водночас, слід зберегти їх у Папці, після чого можна одночасно надрукувати,
переслати електронною поштою або зберегти (рис.17).

Рис. 17. Друк/надсилання електронною поштою/Збереження результатів
пошуку
Система AGRIS/CARIS обслуговується добровільною міжнародною
мережею
бібліотек
AGLINET
(http://www.fao.org/library/libraryhome/aglinet/en). Бібліотеки-члени мережі задовольняють на запит послуги
щодо надання повнотекстової інформації тощо іншим бібліотекам тощо, чим
компенсується нестача повнотекстової aграрно-природничої інформації в БД
AGRIS-FAO. Україна не є членом мережі AGLINET, однак ННСГБ НААН
ставить за мету приєднатися до неї.
6.5. БД CAB Abstracts - The World's Leading Agriculture Database створює
Сільськогосподарське бюро британської Співдружності Agricultural Bureau of
the British Commonwealth (CAB International). CAB International реферує статті з
11 тис. журналів, що видаються в різних країнах. БД налічує 6,3 млн записів із
1973 р. англійською мовою. http://www.cabi.org (рис. 18).
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Рис. 18. БД CAB Abstracts
6.6. БД FSTA (Food Science and Technology Abstracts) – ведеться
Міждународною інформаційоною службою з питань продовольства, охоплює 1
млн публікацій світового потоку інформації стосовно виробництва і безпеки
продуктів харчування, з 1969 р. англійською мовою. Доступ до БД FSTA в
Internet
і
на
CD-ROM
—
комерційний: http://www.library.ethz.ch/en/Resources/Databases/FSTA-FoodScience-and-Technology-Abstracts (рис. 19).

Рис. 19. БД FSTA
6.7. БД FAOSTAT Статистика FAO створюється національними центрами
країн-членів FAO. Доступ за адресою: http://www.fao.org/statistics/en/. БД
включає статистичні показники з сільського господарства 210 країн світу
англійською, французькою, іспанською, арабською та китайською мовами (рис.
20).
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Рис. 20. FAOSAT - Статистика FAO
6.8. БД Core Historical Literature of Agricultureстворюється Cornell University's
Albert R. Mann Library, включає в себе електронну колекцію 2000 (1 млн
сторінок текстів) монографій із сільського господарства, опублікованих за
період XVIIIсередина XX ст. у США й Західній Європі англійською мовою
(рис. 21).

Рис. 21. БД Core Historical Literature of Agriculture
6.9. БД EBSCO ведеться компанією EBSCO Publishing, включає в себе
бібліографічні й повнотекстові записи світового потоку публікацій із сільського
господарства й суміжних ґалузей з баз даних: CAB Abstracts, Agricola, FSTA,
Academic Search Complete, по суспільним, гуманітарних, природничих,
технічних, медицинських науках у базах даних: MEDLINE, Business Sourse
Premier, Regional Business News, Health Sourse - Consumer Edition, Health Sourse:
Nursing/Academic Edition, Library, Information Science & Technology Abstracts,
Newspaper Source, GreenFILE, MasterFILE Premier, ERIC, Доступ забезпечується
:http://search.ebscohost.com/ (рис. 22).

336

Рис. 22. БД EBSCО
6.10. FAO
Catalogue
On-lineінтерактивний
каталог
FAOформується
Меморіальною бібліотекою ім. Девіда Любліна, включає в себе бібліографічні
й повнотекстові записи документів FAO англійською, французькою,
іспанською, арабською мовами. Доступ здійснюється за адресою
http://endnote.com/downloads/filter/fao-catalogue-online (рис. 23).

Рис. 23. FAO Catalogue On-line
6.11. БД AGORA–Access to Global Online Research in Agriculture створена
Продовольчою сільськогосподарською організацією Об'єднаних Націй (ФАО).
Забезпечує доступ до 3500 провідних журналів і 3300 книг із 116 країн світу
англійською,
арабською,
іспанською,
французькою
мовами.
http://www.aginternetwork.org/en/ (рис. 24). Повнотекстова база даних і
документи представлені англійською, арабською, французькою, іспанською
мовами.
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Рис.24. Головна сторінка БД AGORA
БД AGORA є колективною базою даних ініціативних організацій: HINARI,
OARE і ARDI, пропонує світові результати наукових досліджень з питань
сільського господарства, надаючи доступ більш як 3000 журналів світових
лідируючих академічних видавців.
AGORA пропонує безкоштовний доступ до інформацїї для
сільськогосподарських організацій, у т.ч. бібліотек, із низьким рівнем доходів,
тобто групі А.
Україну ж відносено до країн групи B, тому доступ до БД платний. Для
ННСГБ НААН відкритий тестовий доступ в режимі on-line до БД HINARI,
АГОРА і OARE. Далі бібліотека стає потенційним передплатником вказаних
БД. Вартість передплати на календарний рік 1000 дол. США.
БД AGORA надає користувачам продукцію таких видавництв : Blackwell
Publishing, CABI Publishing, Elsevier Kluwer Academic Publishers, Lippincott,
Williams & Wilkins, Nature Publishing Group, Oxford University Press Springer Verlag, і John Wiley & Sons.
Для продуктивнішого використання бази даних, вона пропонує
різнорівневу пошукову систему:
- пошук за абеткою заголовків;
- пошук за тематикою видань і публікацій;
- пошук за назвами видавництв / видавничих організацій;
- пошук за тематичними розділами.
Розглянемо алфавітний список журналів (рис. 25).
Журнали групуються згідно з широкими підвладними категоріями, згідно з їх
змістом.
Натиснувши мишкою на заголовок журналу, знайомимося з його
наповненням (рис. 26):
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Рис. 26. Проілюстровано вибір назви потрібного журналу, (напр. Acta
Scientiarum Polonorum: Technologia Alimentaria)

Наступний етап: вибираємо потрібний номер журналу, наприкад № 1- за
2010 рік, (рис. 27).

Рис. 27. Вибір номеру журналу
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На рис. 28 видно, як у номері журналу вибираємо потрібну публікацію

Рис. 28. Вибір потрібної публікацію із журналу
Ознайомившись з назвою документа, переходимо до повного тексту,
натиснувши мишкою на посилання (рис. 29).

Рис. 29. Перехід по повного тексту
База даних забезпечує можливості друку, надсилання інформації на
електронну пошту або збереження її. Щоб роздрукувати, переслати
електронною поштою або зберегти знайдені результати, виконуйте вказівки, які
відображаються на екрані. Щоб роздрукувати, переслати електронною поштою
або зберегти кілька результатів водночас, збережіть їх у Папці, після чого їх
можна одночасно надрукувати, переслати електронною поштою або зберегти
для подальшого опрацювання.
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7. Висновки
Нові інформаційні технології, що динамічно впроваджуються у діяльність
бібліотеки, сприяють розвитку функціональних можливостей он-лайнового
доступу до електронних ресурсів, каталогів бібліотек, нарощуванню обсягів
електронних бібліотек і колекцій, можливості одержання світової
повнотекстової інформації через доступ до міжнародних інформаційних баз
даних. При цьому слід змінити модель інформаційної поведінки користувачів,
їхню орієнтацію в інформаційному просторі та самообслуговуванні.
Вирішенню проблеми самостійної орієнтації в електронному середовищі, що
набуває актуальності при користуванні мережевими ресурсами провідних
світових постачальників галузевої інформації, будуть сприяти і підготовлені
рекомендації.
Мовний бар’єр часто постає на перешкоді широкому повсякденному
використанню світових баз даних в Україні. Унікальний ресурс іноземної
бібліографічно-реферативної інформації залишається поза увагою вітчизняних
науковців-аграріїв, що наразі є стримуючим фактором розвитку НТП у галузі
АПК на теренах України.
Рекомендації
сприятимуть
виробленню
навиків
користування
міжнародними БД і забезпечать користувачеві гарантію рівних можливостей
отримання інформації незалежно від місця проживання, профілю роботи,
знання мови або матеріального стану.
8. Посилання на мережеві БД ФАО з аграрним контентом:
Назва: AEZ - Agro - ecological Zoning Systems
посилання на ресурс: http://www.fao.org/ag/agl/agll/aez.stm
Довідка про базу даних : основна система оцінки земельних ресурсів ФАО агроекологічне зонування: методологія і пакети програмного забезпечення для
використання на глобальних, регіональних, національних рівнях.
Назва БД: AFRIS http://www.fao.org/ag/AGA/AGAP/frg/AFRIS/default.htm
Довідка про базу даних : AFRIS є мережевим ресурсом, що висвітлює питання
кормів і кормових культур.
Назва БД : AGORA
http://www.aginternetwork.org/agorasearch/search/search.do?lang=en
Довідка про базу даних: AGORA є бібліографічним ресурсом, що забезпечує
доступ студентів, науковців і аграрних працівників до сільськогосподарської
інформації
Назва БД
:
AGRIBANK
–
STAT
посилання
на
ресурс:
http://www.fao.org/ag/ags/agsm/Banks/index.htm
Довідка про базу даних : надає ключову інформацію про фінансові заклади в
країнах, що розвиваються. Розроблена FAO і Німецьким агентством технічної
кооперації (GTZ).
Назва БД : AGRIPPA посилання на ресурс: http://www.fao.org/agrippa/
Довідка про базу даних: ресурс є новим проектом ФАО, інформує про
електронні видання сільськогосподарської тематики.
Назва БД: AGRIS/CARISпосилання на ресурс:http://www.fao.org/AGRIS/
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Довідка про базу даних: є міжнародною інформаційною системою, що містить
світову інформацію з усіх аспектів сільського господарства.
Назва БД AIMS посилання на ресурс: http://www.fao.org/aims/
Довідка про базу даних : акумулює інформацію за різними типами мережевих
ресурсів для сприяння її поширенню, досягненню консенсусу і підвищенню
рівня обізнаності користувачів.
Назва бази даних: ASFAпосилання на ресурс:
http://www.fao.org/figis/servlet/static?dom=org&xml=asfa_prog.xml
Довідка про базу даних: міжнародна інформаційна реферативна система в
галузі водних ресурсів і рибальства.
Назва БД: CARIS посилання на ресурс: http://www.fao.org/agris/
Довідка про базу даних: поточна наукова сільськогосподарська інформація
про проекти розвитку сільського господарства в країнах, що розвиваються.
Назва БД: CLIMWATпосилання на ресурс: http://www.fao.org/ag/AGL/aglw/climwat.stm.
Довідка про базу даних: база даних про кліматичні умови, що дає змогу
визначити потребу сільського господарства у воді, для забезпечення отримання
врожаю різних зернових культур у всіх кліматологічних зонах світу.
Назва
БД:
CODEX
ALIMENTARIUSпосилання
на
ресурс:
http://www.codexalimentarius.net/web/index en.jsp
Довідка про базу даних: кодекс харчових продуктів, розроблений ООН і
Всесвітньою організацією охорони здоров'я, що формулює стандарти на
продовольство і заходи щодо їх виконання в глобальному масштабі.
Назва БД: COUNTRY PASTURE PROFILESпосилання на ресурс:
http://www.fao.org/ag/agP/AGPC/doc/pasture/forage.htm
Довідка про базу даних: містить основну інформацію про пасовища та
фуражні ресурси країн світу.
Назва БД : CountrySTAT (відноситься до комплексу FAOSTAT)посилання на
ресурс: http://www.fao.org/statistics/countrystat/
Довідка про базу даних: статистична структура і прикладна інформаційна
система з питань аналізу і вироблення певних стратегій щодо поширення
статистичних і метаданих продовольства та сільського господарства,
одержаних із різних джерел.
Назва бази даних: CROPWATпосилання
на
ресурс:
http://www.fao.org/ag/AGL/aglw/cropwat.stm
Довідка про базу даних: практичний інструмент, що допомагає
агрометеорологам, агрономам та іригаторам виконувати стандартні обчислення
сумарного випарування, проводити дослідження водних ресурсів і їх
використання, проектувати іригаційні системи й управляти ними.
Назва БД: EASYPolпосилання на ресурс http://www.fao.org/tc/easypol/output/index main.asp?lang=EN
Довідка про базу даних: інтерактивна мультимовна база даних, що зберігає
матеріали з питань впровадження рішень високої політики в розвиток
сільського господарства.
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Назва
БД:
ECOCROPпосилання
на
ресурс:
http://www.fao.org/AG/agL/agll/ecocrop.html
Довідка про базу даних: інструмент ідентифікації 1710 видів рослин,
специфічних для певного довкілля; а також їх використання. Базу даних можна
використати як бібліотеку для визначення необхідних умов щодо боротьби із
забрудненням довкілля стосовно зернових культур. Використовується в
комплексі з базою даних ECOCROP2.
Назва БД: EMPRESпосилання на ресурс:http://www.fao.org/EMPRES/default.htm
Довідка про базу даних : комплексна система баз даних щодо боротьби зі
шкідниками і хворобами рослинного та тваринного світу, є інформаціїїєю про
профілактику і лікування захворювань тварин і птиці.
Назва БД: FAOBIB посилання на ресурс: http://www 4.fao.org/faobib/
Довідка про базу даних: багатомовний каталог документів і публікацій ФАО з
1945 р., БД до фонду бібліотеки ФАО з 1976 р. і серійні видання.
Назва бази даних: FAO Corporate Document Repositoryпосилання на ресурс:
http://www.fao.org/documents/
Довідка про базу даних: сховище документів і публікацій ФАО.
Назва БД:
FAO DATABaseпосилання
на
ресурс:
http://economics.cimmyt.org/EconFAO/index.jsp?ID=1
Довідка про базу даних: інформаційний ресурс, що дозволяє розраховувати в
режимі on-line темпи росту продукції сільського господарства на різних площах
з 1961 по 2005 р. у 220 країнах.
Назва
БД:
FAO
Interactive
Cataloguпосилання
на
ресурс:
http://www.fao.org./icatalog/inter-e.htm
Довідка про базу даних: каталог містить відомості про всі публікації ФАО.
Назва
БД:
FAO
Statistical
DataBasesпосилання
на
ресурс:
http://faostat.fao.org/default.aspx
Довідка про базу даних : офіційний сайт Департаменту лісового господарства
ФАО, на якому розміщується інформація з різних питань лісівництва, стану
лісових масивів, менеджменту і моніторингу, а також поточні новини.
Назва
БД.
FAO
Forestry
Departmentпосилання
на
ресурс:
http://www.fao.org/forestry/en/
Довідка про базу даних: основний сайт Департаменту Лісового господарства
ФАО.
Назва БД: FAOLEX посилання на ресурс: http://faolex.fao.org/faolex/
Довідка про базу даних: законодавча база даних в області сільського
господарства.
Назва БД: FAOSTAT посилання на ресурс: http://faostat.fao.org/default.aspx
http://faostat.fao.org/Portals/ Faostat/documents/faostatfamily en.html
Довідка про базу даних: багатомовна інтерактивна статистична база даних, що
містить понад 3 млн записів по 200 країнах з питань продовольства і сільського
господарства
Назва БД: FAOTERM
посилання
на
ресурс:
http://www.fao.org/faoterm/index.asp?lang=EN
Довідка про базу даних : багатомовний термінологічний словник, що охоплює
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спеціалізовані предмети ФАО.
Назва БД: FAO website on biological diversity посилання на ресурс:
http://www.fao.org/biodiversity/index.asp
Довідка про базу даних: інформує про різноманітність видів тварин і птиці, що
використовуються у харчовій промисловості та сільському господарстві.
Назва БД: FIGI посилання на ресурс: http://www.fao.org/fi/website/FIRetrieveAct
ion.do?dom=org&xml=FIGIS_org.xml&xp_nav=1
Довідка про базу даних: глобальна статистична інформаційна система по
рибальству.
Назва
БД:
FISHBASEпосилання
на
ресурс:
http://www.fishbase.org/search.php?lang=English
Довідка про базу даних: глобальна інформаційна система по 29 900 видах риб,
224 000 їх назвах, включаючи 44 000 зображень, карти ареалів поширення риб,
а також марок із рибами, доступна в on -line режимі, на CD - ROM ( FishBase 2004 ) і на DVD.
Назва
БД:
Fisheries
and
Aquqculture
Branch
Libraryпосилання на ресурс:http://www.fao.org/fi/website/FIRetrieveAction.do?dom=or
g&xml=FBL_prog.xml
Довідка про базу даних: містить інформацію з рибного і водного господарства
в організаціях-членах ФАО.
Назва БД: Fishersпосилання на ресурс: http://www.fao.org/fi/website/FIRetrieve
Action.do?dom=collection&xml=globalfishers.xml&xp_nav=5
Довідка про базу даних: статистичні дані щодо зайнятості у промисловому і
непромисловому рибництві, по країнах, категоріях, тривалості роботи в
рибному господарстві у період з 1990 р. у 245 країнах.
Назва БД:
Forestry
Information
Finder
посилання
на
ресурс:
http://www.fao.org/forestry/en/
Довідка про базу даних: інформаційно-пошукова система з лісівництва.
Назва БД : Forestry Online Databases
посилання на ресурс: http://www.fao.org/forestry/site/databases/en/
Довідка про базу даних : огляд баз даних Департаменту лісового господарства
ФАО.
Назва БД: Forestry Programme Links Database,
посилання на ресурс: http://www.fao.org/forestry/en/
Довідка про базу даних: надає корисні посилання на споріднені мережеві
ресурси Лісового Департаменту ФАО.
Назва БД: FORIS,
посилання на ресурс: http://www.fao.org/forestry/site/countryinfo/en/
Довідка про базу даних: інформаційна система про розподіл лісу у світовому
масштабі по країнах.
Назва БД Forestry Links Database
посилання на ресурс: http://www.fao.org/forestry/site/ 9687/en/
Довідка про базу даних: представляє інформацію з питань стійкого розвитку
лісового господарства по 215 країнам.
Назва БД: FPMIS,
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посилання на ресурс: https://extranet.fao.org/fpmis/InvalidUser.jsp
http://www.fao.org/tc/tcom/
Довідка про базу даних: інформаційна система по менеджменту польових
програм, в плані джерел їх фінансування, реалізації, технічного сприяння.
Назва БД: Forestry online Databases,
посилання на ресурс: http://www.fao.org/forestry/site/databases/en/
Довідка про базу даних: представлена інформація Департаменту лісового
господарства з різних аспектів лісівництва з коротким описом і прямим
посиланням на джерело.
Назва БД: Gateway to Land and Water Information,
посилання на ресурс: http://www.fao.org/ag/AGL/swlwpnr/swlwpnr.htm
Довідка про БД: система посилань на різні Інтернет-ресурси ФАО з
менеджменту в галузі землекористування, водних ресурсів і живлення рослин в
національних, міжнародних і глобальних масштабах.
Назва БД: GliPHA посилання на ресурс:http://www.fao.org/ag/aga/glipha/index.js
p?page=home.html
Довідка про базу даних: всесвітній інтерактивний електронний атлас за
обсягом виробництва продуктів тваринництва і стану здоров'я тварин.
Назва БД: GSFA посилання на ресурс:http://www.codexalimentarius.net/gsfaonlin
e/index.html;jsessionid=4D58B6A46E265BB235FD 755F994C486E
Довідка про базу даних: інформація про харчові добавки, схвалені Кодексом
стандартів на продукти харчування.
Назва БД: GTO посилання на ресурс: http://www.fao.org/gtos/
Довідка про базу даних: інгформація про глобальну систему спостережень за
землею, зміною земних екосистем з метою підтримки стійкого розвитку
господарства.
Назва БД: HORTIVAR посилання на ресурс: http://www.fao.org/hortivar/index.jsp
Довідка про базу даних: інформація про шість різновидів культур: фрукти,
овочі, коріенеплоди, декоративні види, гриби, трави.
Назва БД: IMPORTERпосилання ресурс:http://www.fao.org/fi/statist/fisoft/
importer.asp
Довідка про базу даних: регістр імпортерів риби (6000 найменувань і адрес
виробників, імпортерів, експортерів, залучених до торгівлі продуктами
рибовиробництва).
Назва БД: INFOFISHпосилання на ресурс: http://www.fao.org/fi/website/
FIRetrieveAction.do?dom=topic&fid=16066
Довідка про базу даних: регістр інформації про устаткування переробки риби,
що включає його назви я, застосування і тип вироблюваних з його допомогою
продуктів
Назва БД: INPhOпосилання на ресурс: http://www.fao.org/inpho/isma?i=
INPhO&p=index.jsp&lang=en
Довідка про базу даних: інформаційна система про раціональні дії в період
збирання врожаю, спрямована на запобігання великим втратам злакових,
культур, коренеплодів, фруктів і овочів у країнах, що розвиваються.
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Назва БД: KIMS посилання на ресурс: http://www.fivims.net/static.jspx?lang=en&
page=kims/download
Довідка про базу даних: система ключових картографічних покажчиків,
розроблена Світовим центром інформації по сільському господарству.
Назва БД: LEADпосилання на ресурс:
http://www.fao.org/ag/againfo/projects/en/lead.html
Довідка про базу даних: інформація про галузь тваринництва
Назва БД: PopSTAT (відноситься до комплексу FAOSTAT)посилання на
ресурс: http://faostat.fao.org/site/ 452/default.aspx
Довідка про базу даних: щорічні дані щодо чисельності населення в різних
регіонах, складу, зайнятості в сільському господарстві, дані про перепис
населення.
Назва БД: Portal - Soil Informationпосилання на ресурс:
http://www.fao.org/ag/AGL/agll/prtsoil.stm
Довідка про базу даних: інформаційний портал відділення розвитку ґрунтових
і водних ресурсів ФАО. Подає інтерактивні посилання на основні бази даних
ФАО з проблем ґрунтів і води.
Назва БД: PROSOIL посилання на ресурс:
http://www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/agl/agll/prosoil/psintro.htm
Довідка про базу даних: короткий огляд інформації з проблем ґрунтознавства.
Назва БД: PUBLICATIONS посилання на ресурс:
http://www.fao.org/ag/againfo/resources/en/publications.html
Довідка про базу даних: інформаційно-пошукова система, що надає
інформацію з питань довкілля, здоров'я тварин, генетики і відтворення, безпеки
їжі та кормів.
Назва БД : REFORGEN посилання на ресурс: (інтерактивна)
Довідка про базу даних: міжнародна система інформації про лісові генетичні
ресурси.
Назва БД: SECTOR POLICY PAPERSпосилання на ресурс:
http://www.fao.org/ag/againfo/resources/en/papers.html
Довідка про базу даних: є розділом RESOURSES офіційного сайту
Департаменту сільського господарства ФАО, відділення тваринництва і
здоров'я тварин. Інформує про генетичні тваринні ресурси, питання ветеринарії.
НазваБД: SIS посилання на ресурс: http://www.fao.org/ag/agp/agps/seed/wlss.htm
Довідка про базу даних: перелік виробників насіння.
Назва
бази
даних:
TAD-infoпосилання
на
ресурс:
http://www.fao.org/ag/AGAinfo/resources/en/tadinfo/default.html
Довідка про базу даних: інформаційний ресурс про трансграничні хвороби
тварин.
Назва
БД:
TERRASTATпосилання
на
ресурс:
http://www.fao.org/ag/agl/agll/terrastat/
Довідка про базу даних: статистичні показники земельних ресурсів, їх
потенційні можливості та стримулювальні чинники.
Назва БД: TradeSTAT (Jвідноситься до комплексу FAOSTAT)посилання на
ресурс:http://faostat.fao.org/site/ 406/default.aspx
346

Довідка про базу даних: модуль основної бази даних FAOSTAT з питань
сільськогосподарського виробництва 100 країн/більше 600 найменувань
харчових продуктів сільського господарства, по класифікації, прийнятій ФАО.
Назва БД: Weed Management Home Pageпосилання на ресурс:
http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/IPM/Weeds/Default.htm
Довідка про базу даних: інформація про основні типи бур'янів у посівах
зернових по 59 країнах, що розвиваються, одержана ученими цих країн.
Назва
бази
даних
:
WIEWS
посилання
на
ресурс:
http://apps3.fao.org/wiews/wiews.js p?i_l
Довідка про базу даних: система інформації про рослинні генетичні ресурси,
програми їх збереження і використання для потреб сільського господарства.
Список використаних джерел:
1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та
видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні
вимоги та правила складання.
2. Електронний каталог Державної наукової сільськогосподарської
бібліотеки УААН: інструктивно-методичнний посібник із створення,
використання та розбудови віртуальної (цифрової) галузевої бібліотеки
/Л.М. Татарчук; Укр. акад. аграр. наук, Держ. наук. с - г. б-ка; наук. ред.
В.А. Вергунов. - К., 2009. - 34 с.
3. Посилання на електронні ресурси:
http://www.cnshb.ru/
http://www2.lib.udel.edu/database/agricola.html
http://aims.fao.org/ .
http://www.fao.org/AGRIS
http://www.cabi.org (
http://www.library.ethz.ch/en/Resources/Databases/FSTA-Food-Science-andTechnology-Abstracts (
http://www.fao.org/statistics/en/.
http://search.ebscohost.com/
http://endnote.com/downloads/filter/fao-catalogue-online
http://www.aginternetwork.org/en/
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МАТЕРІАЛИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

м. Київ
23.01.2014

№ 60

Про затвердження Типових штатних
нормативів вищих навчальних закладів
І-ІІ рівнів акредитації
Відповідно до підпункту 34.2 пункту 34 розділу IV Національного плану дій
на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014
роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року
№ 128, статті 64 Закону України «Про вищу освіту» та з метою упорядкування
штатів і штатних нормативів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Типові штатні нормативи вищих навчальних закладів І-ІІ
рівнів акредитації, що додаються.
2. Керівникам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (далі –
заклад) привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу.
З метою економного і раціонального використання коштів не допускати
збільшення чисельності працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок
коштів загального фонду, що склалась на 01 вересня 2014 року, крім створення
нових вищих навчальних закладів або випадків збільшення чисельності
працівників цих закладів за рішеннями Кабінету Міністрів України.
Надати право керівникам закладів вводити чисельність посад працівників,
визначену за затвердженими нормативами, в повному обсязі за рахунок коштів
спеціального фонду.
3. Надати право керівникам закладів у разі виробничої необхідності в межах
затверджених в установленому порядку коштів на оплату праці та кількості
посад, визначених за нормативами, затвердженими цим наказом, здійснювати
заміну посад (крім керівних) з метою врахування специфіки навчально-виховного
процесу у конкретному закладі. Заміна посад працівників може здійснюватись у
межах однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо)
персоналу.
349

У разі виробничої необхідності або на період здійснення закладом певної
обмеженої у часі діяльності (зокрема організації підготовки та проходження
ліцензійної або акредитаційної експертиз) навчальними закладами за рахунок
спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади, але не більше 10
відсотків від загальної чисельності працівників навчального закладу,
розрахованої за нормативами, затвердженими цим наказом.
4. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) забезпечити
державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Дніпрова О. С.
6. Цей наказ набирає чинності з 01 вересня 2014 року.

Міністр
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Д. В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки
України
23 січня 2014 року № 60

Типові штатні нормативи
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
1. Ці Типові штатні нормативи встановлюють норми введення посад у
вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.
Структура вищого навчального закладу формується керівником
навчального закладу залежно від потреб навчально-виховного процесу та з
метою раціонального й ефективного використання коштів та робочого часу
працівників.
Ці Типові штатні нормативи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць) і
поширюються на:
вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації державної та комунальної
форми власності всіх типів незалежно від підпорядкування, крім вищих
військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів, а також спеціалізованих навчальних закладів спортивного
профілю;
технікуми, коледжі, училища, які є відокремленими структурними
підрозділами вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, що мають
окремо визначений в установленому порядку ліцензований обсяг та
безпосередньо здійснюють навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста та/або бакалавра.
Штатні розписи Харківського обліково-економічного технікуму-інтернату
ім. Ф.Г. Ананченка
та
Кам’янець-Подільського
планово-економічного
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технікуму-інтернату розробляються і затверджуються в межах затверджених в
установленому порядку коштів на оплату праці в індивідуальному порядку.
Ці Типові штатні нормативи не встановлюють норми щодо визначення
кількості викладачів навчальних закладів. Кількість ставок викладачів
визначається залежно від контингенту осіб, які навчаються за державним
замовленням та за кошти фізичних (юридичних) осіб, та кількості годин за
навчальними планами на їх підготовку за певними освітньо-кваліфікаційними
рівнями.
2. Штатний розпис навчального закладу на відповідний період
розробляється в межах затверджених в установленому порядку коштів на
оплату праці з дотриманням найменувань посад та вимог, передбачених цими
Типовими штатними нормативами.
3. У цих Типових штатних нормативах контингент осіб, що навчаються, у
тому числі розрахунковий (приведений), визначається станом на 01 січня
відповідного календарного року за встановленими цим наказом умовами
введення як загальна кількість студентів (слухачів), курсантів, які навчаються
за кошти державного (місцевого) бюджету(ів) і кошти фізичних (юридичних)
осіб, кількість учнів, які навчаються робітничим професіям у навчальному
закладі.
При цьому розрахунковий (приведений) контингент визначається з
урахуванням кількості осіб, які навчаються за денною та екстернатною
формами навчання з коефіцієнтом 1, вечірньою формою навчання – з
коефіцієнтом 0,25, заочною (дистанційною) формою навчання – з коефіцієнтом
0,1.
Посади працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації,
кількість яких залежить від контингенту осіб, які навчаються (у тому числі
розрахункового (приведеного)), вводяться за рахунок коштів загального і
спеціального фондів пропорційно кількості осіб, які навчаються за кошти
державного (місцевих) бюджету(ів) і за кошти фізичних (юридичних) осіб
відповідно.
№
з/п
1
1

Найменування посади
2
Керівник (директор,
начальник)
Заступник керівника*
(крім заступника керівника
з адміністративногосподарської роботи)

Максимальна
нормативна
чисельність

3
1

Умови введення
4
На навчальний заклад

За розрахунковим (приведеним)
контингентом до 300 осіб включно
2
За розрахунковим (приведеним)
контингентом 301 – 800 осіб
включно
3
За розрахунковим (приведеним)
контингентом понад 800 осіб
* Напрям діяльності заступника керівника визначає керівник навчального закладу.
3 Заступник директора з
1
На навчальний заклад
2
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1

1

3

4

4

2
адміністративногосподарської роботи
Завідувач філії

1

5

Помічник директора

1

6

Секретар-друкарка

На
кожний
територіальновідокремлений
структурний
підрозділ (філію)
За
наявності
контингенту
іноземних студентів, курсантів,
учнів
За розрахунковим (приведеним)
контингентом осіб, що навчаються:
до 400 осіб включно
401 і більше осіб
За розрахунковим (приведеним)
контингентом від 300 до 500 осіб
включно, які навчаються за
освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого
спеціаліста
та
бакалавра
За розрахунковим (приведеним)
контингентом 501 і більше осіб, які
навчаються
за
освітньокваліфікаційним
рівнем
молодшого
спеціаліста
та
бакалавра
За наявності контингенту осіб, які
навчаються за денною формою, до
300 осіб включно
За наявності контингенту осіб, які
навчаються за денною формою,
понад 300 осіб
На навчальний заклад
Додатково
за
наявності
контингенту осіб, що навчаються,
понад 1000 осіб
На навчальний заклад

7

Завідувач навчальновиробничої практики

1
2
0,5

1

8

Керівник фізичного
виховання

0,5

1
Юрисконсульт

1
0,5

Начальник штабу
цивільної оборони
11 Культорганізатор

1

9

10

12
13

Практичний психолог
Соціальний педагог

За наявності контингенту осіб, які
навчаються за денною формою
навчання, до 300 осіб включно
1
За наявності контингенту осіб, які
навчаються за денною формою
навчання, понад 300 осіб
Вводяться відповідно до Положення про
психологічну службу системи освіти України,
затвердженого наказом Міністерства освіти
України від 03 травня 1999 року
№ 127,
0,5
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1

2

3
4
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30 грудня 1999 року за № 922/4215 (у редакції
наказу Міністерства освіти і науки України від 02
липня
2009 року № 616)
Вводиться з розрахунку 0,5 посади на кожні 150
осіб, які навчаються за денною формою навчання

Керівник гуртка, секції,
студії, інших форм
гурткової роботи *
* За рахунок коштів загального фонду кошторису закладу вводиться не більше
однієї посади на навчальний заклад.
15 Перекладач-дактилолог
1
На
кожну навчальну групу
студентів, які мають вади слуху
16 Лікар
1
При контингенті понад 800 осіб,
що навчаються, якщо медичне
обслуговування
навчального
закладу не здійснюється закладами
охорони здоров’я
17 Сестра медична або
1
На
заклад
незалежно
від
фельдшер
контингенту,
якщо
медичне
обслуговування
навчального
закладу не здійснюється закладами
охорони здоров’я
1
На територіально відокремлений
структурний підрозділ (філію),
якщо медичне обслуговування
філії не здійснюється закладами
охорони здоров’я
Відділення
За наявності контингенту студентів
18 Завідувач відділення
1
(курсантів, слухачів) не менше ніж
150 осіб денної, екстернатної форми
навчання,
які
навчаються
в
навчальних групах за однією або
кількома спеціальностями.
Допускається врахування груп з
контингентом студентів (слухачів)
заочної, дистанційної, вечірньої
форм навчання за відповідною або
спорідненою
спеціальністю
(спеціальностями)
за
умови
недостатнього контингенту осіб, які
навчаються
за
заочною,
дистанційною, вечірньою формами
навчання, для створення окремого
відділення
За
наявності
контингенту
1
студентів (слухачів) не менше ніж
200 фізичних осіб, які навчаються
14
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1

19
20
21
22
23

24
25
26

27

28

2

3

4

за
заочною,
дистанційною,
вечірньою формами навчання у
навчальних групах за однією або
кількома спеціальностями
Методист відділення
0,5
На відділення
Секретар-друкарка
1
На відділення
Навчально-методичний підрозділ
Завідувач навчально1
На навчальний заклад
методичного кабінету
Завідувач навчально1
На навчальний заклад
методичної лабораторії
Методист
1
На підрозділ
0,5
Додатково
за
наявності
контингенту осіб, що навчаються,
понад 800 осіб
Секретар-друкарка
1
На підрозділ
Секретар навчальної
1
На навчальний заклад
частини
1
За наявності контингенту осіб, які
Інженер-програміст або
навчаються, до 1000 осіб
адміністратор бази даних
(обслуговування Єдиної
0,5
Додатково
за
наявності
державної електронної
контингенту осіб, що навчаються,
бази з питань освіти
понад 1000 осіб
(ЄДЕБО))
Навчально-виробнича майстерня
Завідувач
навчально1
На кожну обладнану навчальновиробничої майстерні
виробничу
майстерню
з
відповідним устаткуванням, де
здійснюються практичні заняття та
проведення різних видів практик,
згідно з навчальними планами
В мистецьких навчальних закладах декоративно-прикладного, образотворчого
мистецтва та дизайну вводиться одна посада завідувача навчально-виробничої
майстерні на спеціалізацію (художня обробка дерева, художнє ковальство;
ювелірна справа; художня кераміка; образотворче мистецтво, креслення та
художня праця, художня вишивка, моделювання та конструювання одягу;
художнє ткацтво), але не більше 7 посад на навчальний заклад
Майстер виробничого нав- З розрахунку 1 ставка на 1080 годин/рік
чання (крім майстрів вироб- практичного навчання студентів, курсантів
відповідно
до
навчальних
планів
за
ничого навчання водінню
спеціальностями та напрямами підготовки.
транспортних засобів)
За умови підготовки у навчальному закладі учнів
за професією «кваліфікований робітник» посада
майстра виробничого навчання вводиться на
навчальну групу з контингентом до 23 учнів; дві
посади – на навчальну групу з контингентом 24 і
більше учнів
355

1
29

2
Майстер виробничого
навчання водінню
транспортних засобів
30 Інженер (провідний, І, ІІ
категорій, без категорії)

31

32

33

34

35

36
37

38

39
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3
4
З розрахунку 1 ставка на 1500 годин/рік
практичного навчання студентів, курсантів
відповідно до навчальних планів
1
На навчальну майстерню із
складним
технічним/технологічним
обладнанням, але не більше 2
посад на навчальний заклад
Навчальна лабораторія
Завідувач навчальної
1
На навчальну лабораторію із
лабораторії
складним
технічним/технологічним
обладнанням
Лаборант (старший
1
На навчальну лабораторію.
лаборант)
У лабораторіях, де встановлено
обладнання, обслуговування якого
потребує попередньої професійної
підготовки,
замість
посади
лаборанта
вводиться
посада
старшого лаборанта
1
На навчальну лабораторію за
Інженер (інженернаявності складного обладнання,
електронік) (провідний, І,
комп’ютерів,
аудіота
ІІ категорій, без категорії)
відеотехніки, яка використовується
у навчально-виховному процесі,
але не більше 2 посад на
навчальний заклад
Підрозділ сприяння працевлаштуванню
1
На навчальний заклад
Керівник підрозділу
сприяння працевлаштуванню випускників
навчального закладу
1
На кожні 500 студентів, курсантів,
Фахівець з профорієнтації
які навчаються за денною формою
випускників навчального
навчання, але не більше 2 посад на
закладу (провідний, І, ІІ
навчальний заклад
категорій, без категорії)
Підрозділ з охорони праці
Керівник підрозділу з
1
За розрахунковим (приведеним)
охорони праці
контингентом від 800 осіб
1
На навчальний заклад
Інженер з охорони праці
(провідний, І, ІІ категорій,
без категорії)
Інструктор з
1
На навчальний заклад
протипожежної
профілактики
Навчально-консультаційний пункт
Завідувач навчально1
Посада вводиться за наявності не

1

40

2
консультаційного пункту

3

Секретар-друкарка

1

4
менше
150
осіб
заочної
(дистанційної) форми навчання,
які компактно проживають за
межами населеного пункту, де
розташований навчальний заклад
За умови створення навчальноконсультаційного пункту.
Посада вводиться за наявності не
менше
150
осіб
заочної
(дистанційної) форми навчання,
які компактно проживають за
межами населеного пункту, де
розташований навчальний заклад

Бібліотека
На навчальний заклад
1
За
розрахунковим (приведеним)
1
контингентом до 300 осіб включно
За розрахунковим (приведеним)
2
контингентом від 301 до 800 осіб
включно
За розрахунковим (приведеним)
3
контингентом від 801 до 1000 осіб
включно
За розрахунковим (приведеним)
4
контингентом понад 1000 осіб
Додатково
на
кожний
1
територіально-відокремлений
підрозділ з окремим бібліотечним
фондом
За розрахунковим (приведеним)
1
контингентом понад 1000 осіб
На підрозділ
1
На підрозділ
1

41
42

Завідувач бібліотеки
Бібліотекар (провідний, І,
ІІ категорій, без категорії)

43

Бібліограф

44
45

Адміністратор бази даних
Інженер комп’ютерних
систем
Режимно-секретний та військово-мобілізаційний підрозділи
1
На навчальний заклад
Фахівець з режиму
секретності (І, ІІ категорій,
без категорії)
1
На навчальний заклад
Інженер з мобілізаційної
роботи (провідний І, ІІ
категорій, без категорії)
Підрозділ по роботі з кадрами
Помічник директора з
1
За
наявності
загального
кадрової роботи
контингенту осіб, які навчаються,
та співробітників понад 800 осіб
Старший інспектор з кадрів
1
На навчальний заклад
Інспектор з кадрів (з обліку
1
За
наявності
загального
студентів)
контингенту осіб, які навчаються,

46
47

48
49
50
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1

51
52

53

54

55
56

57

58
59

60
61
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2

3

4
від 300 до 1000 осіб включно
0,5
Додатково
за
наявності
контингенту осіб, що навчаються,
понад 1000 осіб
Секретар друкарка
1
На підрозділ
Бухгалтерська служба
Головний бухгалтер
1
На навчальний заклад.
Бухгалтерська служба утворюється
відповідно до Типового положення
про
бухгалтерську
службу
бюджетної
установи,
затвердженого
постановою
Кабінету Міністрів України від 26
січня 2011 року № 59
Заступник головного
1
За розрахунковим (приведеним)
бухгалтера
контингентом осіб, які навчаються,
понад 400 осіб
1
На територіально-відокремлений
підрозділ (філію)
Бухгалтер (провідний, І, ІІ
3
За розрахунковим (приведеним)
категорій, без категорії)
контингентом осіб, які навчаються,
до 400 осіб включно
4
За розрахунковим (приведеним)
контингентом осіб, які навчаються,
401-800 осіб включно
5
За розрахунковим (приведеним)
контингентом осіб, які навчаються,
понад 800 осіб
Старший касир (касир)
1
На навчальний заклад
Економіст (провідний, І, ІІ
1
За
наявності
чисельності
категорій, без категорії)
працівників та розрахункового
(приведеного) контингенту осіб,
які навчаються, понад 400 осіб
0,5
На службу
Інженер-електронік
(обслуговування
комп’ютерної техніки)
(провідний, І, ІІ категорій,
без категорії)
Канцелярія та архів
Завідувач канцелярії
1
На навчальний заклад
Секретар-друкарка
0,5
За наявності контингенту осіб, які
навчаються, до 800 осіб включно
1
За наявності контингенту осіб, які
навчаються, 801 і більше осіб
Діловод
1
На навчальний заклад
Кур’єр
1
На навчальний заклад

1
62

2

3
4
Архіваріус
1
На навчальний заклад
Господарський підрозділ
63 Завідувач господарства
1
На кожний навчальний корпус
1
На
кожний
територіальновідокремлений
структурний
підрозділ (філію)
64 Диспетчер
1
На навчальний заклад
1
На навчальний заклад
65 Інженер з ремонту
(провідний, І, ІІ категорій,
1
Додатково за наявності не менше
без категорії)
двох
окремо
розташованих
будівель навчальних корпусів або
споруд
Посада
працівника
по
обслуговуванню
66 Технік електрозв’язку
автоматичної телефонної станції встановлюється з
розрахунку 0,35 людино-години на місяць на один
монтований номер станції.
Для обслуговування АТС (цифрова) вводиться 2
посади техніка електрозв’язку
Посада вводиться замість посади комірника за
67 Завідувач складу
наявності цінностей на суму не менше 100 тис.
гривень.
При територіальній відокремленості на кожний
склад за цими самими нормативами може
вводитись посада завідувача складом
Вводиться за наявності обсягу цінностей для
68 Комірник
зберігання на суму до 100 тис. гривень. При цьому
посада завідувача складу не вводиться.
При територіальній відокремленості на кожну
комору за цими самими нормативами може
вводитись посада комірника
1
Агент
з
постачання
На навчальний заклад
69
Вводиться
в
осінньо-зимовий
70 Гардеробник
0,5
період:
при кількості 350 (включно)
місць, що обслуговуються у
гардеробі;
1
при кількості понад 350 місць,
що обслуговуються у гардеробі;
0,5
додатково
у
навчальних
закладах, які працюють в дві зміни
Вводиться з розрахунку: одна
1
71 Прибиральник службових
посада на 550 кв. метрів площі, що
приміщень*
прибирається
Додатково на кожні 550 кв. метрів
0,12
площі,
що
прибирається,
у
навчальних закладах, які працюють
в дві зміни
* Норми часу та роботи, що виконуються прибиральниками службових приміщень,
визначаються відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що
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1
2
3
4
обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні
організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 11 травня 2004 року № 105
Вводиться
за
наявності
0,5
72 Садівник
облаштованої земельної ділянки
(сад, територія з елементами
ландшафтного дизайну, трав’яний
газон тощо) площею до 1 га
Вводиться за наявності облаштованої
1
земельної ділянки (сад, територія з
елементами ландшафтного дизайну,
трав’яний газон тощо) площею
понад
1 га
Вводиться з розрахунку 1 посада у
73 Швейцар (вахтер)
1
зміну на навчальний корпус або на
відокремлену
навчальновиробничу
майстерню
(лабораторію), що знаходиться в
окремій будівлі
74 Водій автотранспортних
1
Встановлюється з розрахунку одна
засобів
посада водія на працюючий
автотранспортний засіб. У разі
необхідності за рахунок загального
фонду можуть утримуватись ставки
водіїв автотранспортних засобів, що
згідно з навчальними планами
використовуються у навчальному
процесі
75 Механік
0,5
Вводиться за наявності до 5
включно
працюючих
автотранспортних засобів
1
Вводиться за наявності більше 5
працюючих
автотранспортних
засобів
76. Посада двірника вводиться відповідно до Міжгалузевих норм чисельності
робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і
проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 11 травня 2004 року № 105.
77.
Посада
сторожа
вводиться
у
штатні
розписи
навчальних
закладів, де немає можливості передати охорону приміщення на пульт позавідомчої
охорони. Кількість штатних одиниць посади сторожа визначається відповідно до
Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі
(будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року № 105.
78. Кількість робітників, зайнятих обслуговуванням будинків (будівель)
(робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків, операторів котелень,
слюсарів-сантехніків,
електромонтерів
з
обслуговування
та
ремонту
електроустаткування, столярів, ліфтерів тощо), визначається відповідно до
360

Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі
(будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року № 105.
№
з/п

Максимальна
Найменування посади
нормативна
Умови введення
чисельність
1
2
3
4
Їдальня (у разі наявності)*
79 Завідувач їдальні
За наявності понад 150 осіб, які
1
харчуються
80 Шеф-кухар
1
На підрозділ
81 Кухар
1
З кількістю до 150 осіб, що
харчуються
2
З кількістю 151-400 осіб, що
харчуються
3
З кількістю 401-800 осіб, що
харчуються
0,5
Додатково на кожні 200 осіб, що
харчуються, понад 800 осіб
82 Підсобний робітник
1
З кількістю до 150 осіб, що
харчуються
2
З кількістю 151-400 осіб, що
харчуються
3
З кількістю 401-800 осіб, що
харчуються
83 Сестра медична з
0,5
На навчальний заклад за умови
дієтичного харчування
одноразового харчування
1
На навчальний заклад за умови
дво- або триразового харчування
* Посади вводяться за рахунок коштів спеціального фонду.
Гуртожиток
84 Завідувач гуртожитку
1
На кожний гуртожиток
85 Вихователь
1
При кількості осіб, що проживають
у гуртожитку, до 100 осіб
включно.
Додатково одна посада на кожні
наступні 100 осіб, що проживають
у гуртожитку, але не більше 3
посад на гуртожиток
86 Завідувач камери схову
0,5
При кількості осіб, що проживають
у гуртожитку, до 250 осіб включно
1
При кількості осіб, що проживають
у гуртожитку, понад 250 осіб
87 Каштелян
0,5
При кількості осіб, що проживають
у гуртожитку, до 100 осіб включно
1
При кількості осіб, що проживають
у гуртожитку, понад 100 осіб
361

1
88

2
Паспортист

3
0,5
1

89

Черговий гуртожитку

1

90

Гардеробник

1

91

Прибиральник службових
приміщень

1

92

Двірник

93

Електромонтер з
обслуговування та ремонту
електроустаткування,
слюсар-сантехнік, столяр,
сторож, ліфтер, оператор
котельні та інші робітники,
що обслуговують будинки
(будівлі)

4
При кількості осіб, що проживають
у гуртожитку, до 500 осіб включно
При кількості осіб, що проживають
у гуртожитку, понад 500 осіб
На зміну при 40-годинному
робочому тижні
Вводиться у гуртожитку, що
обладнаний гардеробом, при
наявності не менше 300 осіб, що
проживають у гуртожитку
З розрахунку на 550 кв. м площі
гуртожитку, що прибирається, без
врахування площі кімнат, де
проживають учні, студенти,
курсанти
Відповідно до Міжгалузевих норм
чисельності
робітників,
що
обслуговують громадські будівлі
(будівлі
управлінь,
конструкторські
і
проектні
організації), затверджених наказом
Міністерства праці та соціальної
політики України від 11 травня
2004 року № 105
Відповідно до Міжгалузевих норм
чисельності
робітників,
які
обслуговують громадські будівлі
(будівлі
управлінь,
конструкторські
і
проектні
організації), затверджених наказом
Міністерства праці та соціальної
політики України від 11 травня
2004 року № 105

Формування штатів структурних підрозділів вищих навчальних закладів,
що мають навчальні, навчально-виробничі судна, навчальні літаки
(вертольоти), які згідно з навчальними планами є безпосередньою базою
навчання та практики студентів (курсантів) та не передбачені даним наказом, а
саме визначення чисельності командного складу та екіпажів морських/річкових
суден, командно-льотного складу повітряних суден, спеціалістів наземних
служб, медичних підрозділів тощо, здійснюється закладом самостійно з
дотриманням вимог нормативно-правової бази відповідної галузі в межах коштів
на оплату праці, затверджених в установленому порядку.
Директор департаменту
економіки та фінансування
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