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• Ключовою проблемою розвитку бібліотечної 

справи не тільки в Україні, а й у всьому світі є 

інтеграція інформаційних ресурсів. Від успішного 

її розв’язання залежить рівень роботи бібліотек, 

підвищення їхньої соціальної ролі, суспільне 

визнання 

•  Об'єднувати сильні сторони, налагоджувати 

кооперацію і вирішувати двоєдине завдання: 

1) використовувати інтелектуальні скарби 

бібліотек, 

   2) використовувати пошукові можливості 

інформаційних систем  



Людство може досягти значного прогресу  

за рахунок розкриття потенціалу людини  

в творчості та її талантах 



Місія бібліотеки 
• Реалізувати права громадян, виробничих, 

наукових, творчих, громадських організацій 
та об’єднань на вільний доступ до 
інформації, до цінностей національної та 
світової культури, вільний духовний 
розвиток, а також на творчу, культурну, 
наукову і освітню діяльність. 

 

• Усіляко сприяти розкриттю потенціалу 
людини в творчості та її талантах, 
формувати спеціаліста-гуманіста, що 
реалізує свій інтелект та здібності  і є 
ресурсом прогресу людства. 

 



Концепція розвитку НТБ НТУ «ХПІ» (витяг): 

• Нашими користувачами є не лише студенти, 
професорсько-викладацький склад внз, а й випускники 
та усі, хто прагне безперервної освіти та працює на ниві 
освіти, науки, культури. 

• Вітаємо активність усіх і кожного.  

• Ми прибічники активної  участі у формуванні єдиного 
інформаційного простору регіону і країни. 

•  Ми відкриті для співпраці. 

•  Ми - команда однодумців, готових до співпраці з 
читачами, адміністрацією університету, бібліотеками 
усіх систем та відомств, будь-якими громадськими 
організаціями, державними та приватними 
підприємствами і установами, які готові працювати 
задля процвітання України в цілому та бібліотечної 
справи, зокрема. 



Для досягнення головної мети діяльності бібліотеки маємо 

вирішити як мінімум кілька завдань: 

 
 

• Надавати інформацію користувачеві у зручній для нього формі, 

• економити його Величність ЧАС читача;  

• сформувати якісний бібліотечний фонд; 

• забезпечити доступ до фондів інших бібліотек; 

• сформувати якісний довідковий апарат; 

• забезпечити високий рівень інформаційної культури читачів;  

• забезпечити належні умови роботи з довідковим апаратом 
бібліотеки, в тому числі і віддалений доступ до інформаційних 
ресурсів; 

• створити комфортні умови роботи в читальних залах та, узагалі, 
умови ефективного тривалого перебування у бібліотеці; 

• забезпечити високий рівень культури обслуговування читачів; 

• ліквідувати будь-які чинники демотивації  у навчальному процесі, 
пов’язані з роботою у бібліотеці 

• оперативно надавати інформацію на традиційних та 
електронних носіях на основі системи якості. 



Принципи керування якістю 
1. Орієнтація на користувача — вивчення потреб і оцінка 

ступені задоволення користувачів. 

2. Роль керівництва — створення умов для розвитку 
організації та самореалізації співробітників. 

3. Залучення всього персоналу — кожний працює для 
досягнення загальної мети. 

4. Процесний підхід — орієнтація процесу на кінцевий 
результат. 

5. Системний підхід — поліпшення діяльності всієї 
бібліотеки. 

6. Постійне вдосконалення — стратегія організації, яка 
дозволяє постійно поліпшувати якість послуг, процеси, 
систему. 

7. Прийняття рішень на базі фактів — застосування 
методів математиної статистики. 

8. Співпраця з постачальниками, споживачами... 



• Кооперація  (лат. cooperatio — співпраця)  процес, під час 
якого представники однієї або кількох соціальних груп в 
організації діють разом та скоординовано ради досягнення 
єдиної мети. Основою кооперації є взаємна вигода. 

• форма організації праці, при якій певна кількість людей 
разом беруть участь в одному чи в різних, але пов’язаних 
між собою процесах труда, або система, що складається  з 
кооперативів та їх об’єднань, метою якої є сприяння 
членам кооперації у сфері виробництва, торгівлі та 
фінансів. 

 

• Координація (від лат. со - разом и ordinatio - 
упорядкування )- забезпечення та  підтримка взаємодії 
між різними частинами організації або різними 
організаціями для досягнення більшої узгодженості дій.  

 

• Інтеграція (от лат. integer – повний, цілісний, 
непорушений) – процес, або дії, що мають своїм 
результатом цілісність; об'єднання, приєднання, 
відновлення єдності.  



Інформаційні ресурси НТБ : 
 Власні БД: 

 Електронний каталог (бібліографічна БД)  

 БД ресурсів віддаленого доступу;  

 Електронний каталог рідкісних видань;  

 Повнотекстова  БД праць учених  НТУ "ХПІ»;  

 Повнотекстова  БД навчальної літератури;  

 Авторитетна БД “Індивідуальних авторів”  

 

 Закуплені 

 Повнотекстова БД іноземних  наукових журналів EBSCO; 

  Ресурси мережі “УРАН” (2500 електронних журналів); 

 Законодавча БД «Ліга. Закон»; 

 Повнотекстова БД «Реферативні журнали ВІНІТІ»; 

 

 Корпоративний доступ 

 БД “МАРС” (понад 1600 назв періодичних видань російською мовою) 

 Електронна доставка документів (АРБІКОН) 

 Автоматизованої Системи Російського Зведеного каталогу з науково-технічної 
літератури  

 Придніпровський  корпоративний каталог 

 

Вільний доступ 

 Інтернет 

 
 

 



Наші здобутки і можливості: 
 

• З жовтня 2005 р. бібліотека, як член Асоціації «Інформатіо-консорціум», 
одержує фінансові знижки на придбання прав доступу в режимі он-лайн 
до електронних видань компанії EBSCO.  

 

• 2007 р. - Укладено угоду з ДПНТБ (Росія) про співпрацю по створенню і 
підтримці автоматизованого банку даних Автоматизованої Системи 
Російського Зведеного каталогу з науково-технічної літератури (АСРЗвК 
НТЛ). Запозичуємо записи з їх каталогу.  

 

• З 2007 р. приєдналися до Російського проекту Асоціації регіональних 
бібліотечних консорціумів («АРБІКОН») і стали учасником російського 
проекту «Міжрегіональний аналітичний розпис статей» «МАРС». 

 

•  З 2008 р. учасник проекту «Замовлення і доставка електронних копій 
статей» на основі зведеного каталогу журналів (ЭДД).  

 

• З 2008 р. через мережу УРАН забезпечено прямий доступ українським 
ученим провідних університетів до світових наукових повнотекстових 
інформаційних ресурсів  

 

• З 2010 учасник Придніпровського проекту корпоративної каталогізації. 



 



Порівняльна діаграма поповнення електронного каталогу НТБ НТУ 

«ХПІ» бібліографічними записами видань. 

(1991-2010) 
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Динаміка поповнення електронними текстами БД: «Друковані праці 

вчених НТУ «ХПІ»; «Навчальна література»; «Вісник НТУ «ХПІ». 

(1991-2010) 
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Динаміка поповнення електронного каталогу НТБ НТУ «ХПІ» 

бібліографічними записами видань. 

1991-2010  
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Порівняльна діаграма поповнення електронного каталогу НТБ НТУ 

«ХПІ» бібліографічними записами статей з періодичних видань. 

(1991-2010) 
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Обсяг аналітичних записів,  

що надійшли до ЕК за 4 місяці 2010 р. 
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Витрати часу на один аналітичний запис  
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Витрати часу на поповнення ЕК 

аналітичними записами за 4 місяці 2010 р. 
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Співставлення потреб та реальних витрат робочого часу  
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Вартість робіт з укладання 5178 аналітичних записів (4 місяці 2010 р.) при 

відсутності кооперації (за показником заробітної плати) 
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Вартість роботи відділів НТБ НТУ «ХПІ»  

у загальній вартості робіт  
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Кадрове забезпечення, необхідне для укладання 

5178 аналітичних записів (4 місяці 2010 р.)  
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Виконання замовлень інших бібліотек  



• Зростання іміджу бібліотеки 

• Значне підвищення якості обслуговування 

• Зміна ставлення користувачів до бібліотекаря і керівництва до 
бібліотеки 

 

• Довіра та вдячність читача, готовність знову звертатися до бібліотеки 

• Відсутність відмов на видання 

 

• Підвищення відповідальності бібліотекарів за якість роботи 

• Формування корпоративної культури 

• Підвищення самооцінки спеціалістів бібліотеки 



БД ресурсів віддаленого доступу (тематичне 

наповнення) 

бібліотечна справа

історія
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право
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філософія

економіка

література 

універсального 

змісту





Недоліки взаємодії викладача і бібліотекаря 

 

маємо ресурси на які ніхто не посилається, і маємо запити 

читачів, які не можемо задовольнити  

  

 неякісний бібліографічний супровід навчально-методичних 
матеріалів (неправильний запис, відсутність сигли зберігання, 
списки не базуються на основі фонду бібліотеки 
університету); 

 відсутність альтернативних джерел у рекомендаціях 
викладачів; 

 рекомендація умов практичних завдань з джерел, які відсутні 
в бібліотеці ВНЗ, але є в особистій бібліотеці викладача ; 

 готуючи методичні матеріали до видання, деякі викладачі не 
звертаються до каталогів бібліотеки, переносять списки з 
попередніх видань; 

 провідні викладачі не вважають за потрібне витрачати час 
на  проведення занять у системі підвищення кваліфікації 
бібліотекарів. 

 

 



4, 5, 6-й міжвузівський студентський семінар  

“Філософська проблема людини та сенс її буття”. 

 



Відкритий перегляд літератури  “Людина. Суспільство. Натовп” 



На книжкових виставках та переглядах 

представлені видання з фондів бібліотек 

• НТБ НТУ «ХПІ»,  

• Українська Інженерно-Педагогічна Академія (УІПА), 
Харківська державна академія культури,  

• Харківський національний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди 

• ХНАДУ, 

•  НАУ ім. М. Жуковського «ХАІ», 

•  НБ ХНУРЕ,  

• ЦНГІ «НУА»,  

• ХОУНБ, ХДНБК, 

•  НБ ХНЮА  



виставка-перегляд «Педагогічні технології» 





Бібліотеки об’єднують свої зусилля у формуванні єдиного 

інформаційного ресурсу регіону та у створенні умов для 

максимально ефективного їх використання. І науковець, і студент 

будь-якого внз повинен мати безперешкодний доступ як до 

інформаційних так і документних ресурсів будь-якої бібліотеки 

міста на основі єдиного читацького квитка. Це державний підхід і 

до використання коштів на формування такого ресурсу, і до його 

ефективного використання. 

Кожен випускник внз має отримати у своєму університеті 

читацький квиток зі статусом «випускник», адже його навчання не 

завершується з отриманням диплому.  

 

Чим більше в освіті самоосвіти, тим довершеніша 

особистість. 

 



 

Дякуємо за увагу!  

 
Семененко Л. П., директор НТБ НТУ “ХПІ”  

semenenkol@kpi.kharkov.ua 707-63-61,756-06-15 

 

Главчева Ю. М. заступник директора НТБ НТУ “ХПІ” 

glavcheva@kpi.kharkov.ua 707- 68-28 
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