


Зміни бібліотечного середовища

 доступність інформації, переоцінка ролі інформації

 зміна пріоритетів функціонування бібліотеки 

 впровадження нових інформаційних технологій

 організаційна структура, яка відповідає новим завданням

управління в бібліотеці

 адаптація системи бібліотечно-інформаційного

обслуговування

 розширення “репертуару” та об’єму інформаційно-

бібліотечних послуг

 розвиток системи стимулювання та мотивації

працівників



Сучасна бібліотека ВНЗ

 традиційні та електронні форми роботи з інформацією

 доступность до бібліотечних ресурсів

 якісне та кваліфіковане формування галузевих фондів

 оперативну, якісну, грунтовну обробку та класифікацію

інформації

 навчання та консультування користувачів

 інформаційно-бібліотечні сервіси та послуги он-лайн

 моніторинг інформаційних ресурсів

 бібліотекар – консультант, модератор, куратор



Автоматизація НТБ НУХТ 

1998 р. - засновано комп’ютерно-інформаційний відділ

2000 р. - cтвореноWEB-сайт бібліотеки

2003 р. - впроваджена програма “УФД/Бібліотека”

2004 р. - створена електронна БД читацьких формулярів

2006 р. - завершена ретро-каталогізація фонду

2008 р. - розпочата робота зі штрихкодування фонду

2009 р. - створена Електронна бібліотека

2010 р. - впроваджена автоматизована книговидача

2011 р. - встановлено бездротову мережуWI-FI

2012 р. - створений Інституційний репозитарій (eNUFTIR)



Концепція розвитку НТБ НУХТ 
на період 2017-2020 рр.

Місія бібліотеки – створення, розвиток,
збереження, організація використання
друкованих та інформаційних ресурсів на
принципах доступності, інформативності та
доступу до інформаційних послуг та сервісів

Основні завдання бібліотеки –
інформаційно-бібліотечне обслуговування
користувачів, забезпечення високоякісною
новітньою інформацію, вільний доступ до
інформаційних джерел

Основні принципи діяльності бібліотеки –
доступність, відкритість, оперативність,
інформативність, інноваційність, партнерство





Основні пріоритетні напрямки роботи

 формування на базі бібліотеки сучасного інформаційно-

освітнього і культурно-просвітнього центру університету

 створення комфортного інформаційно-освітнього центру

для користувачів на основі розширення доступу до

інформації

 сприяння розвитку академічної доброчесності

 сприяння відкритому доступу

 сприяння розвитку публікаційної активності науковців

 активне впровадження нових інформаційно-комп'ютерних

технологій в усі сфери діяльності бібліотеки

 інформаційний моніторинг

 активізація ролі бібліотеки як науково-методичного центру

для бібліотек ВСП



Сучасна модель НТБ НУХТ

НТБ –інформаційно-
освітній центр з харчової 

промисловості

НТБ –
інформаційно-

аналітичний центр

НТБ –
центр академічного

письма

НТБ –

вільне інформаційне 
середовище

розвиток науково-інформа-

ційного ресурсного

забезпечення наук з харчової

про-мисловості;

актуалізація документно-

інформаційних ресурсів на

традиційних та електронних

носіях і забезпечення доступу

до них;

удосконалення науково-

інформаційного обслугову-

вання, впровадження нових

бібліотечних послуг, зокрема

онлайнових;

інформаційно-біблографічна,

та реферативна діяльність

тощо.

Вільний доступ до Інтер-

нету;

Електронний каталог;

Електронна бібліотека; 

Інституційний репозитарій; 

Веб-сайт бібліотеки;

Власно створені 

інформаційні портали

Літературний гурман;

Е-колекція цінних та

рідкісних видань;

Проект 

«Інформаційний портал з 

питань харчової 

промисловості»

Сприяння розвитку 

академічної доброчесності в 

університеті:

допомога при написанні

академічних текстів;

проведення семінарів, круг-

лих столів з основ 

академічно-го письма;

впровадження найкращих

практик формування

культури наукового

мовлення;

сприяти формуванню нави-

чок цитування та

оформлення бібліографічних

посилань;

підготовка методичних, до-

відкових, інформаційних ма-

теріалів з основ

академічного письма.

Сприяння розвитку

публікаційної активності

науковців, моніторинг

університету в світовому

інформаційному просторі:

сприяння відкритому

доступу до результатів

наукових досліджень

здобутків науковців через

розвиток ІР;

інформаційна підтримка

у реєстрації науковців

універ-ситету в системі

Coogle Академія, ОRSID ;

моніторинг університету;

сприяти представленню

наукових журналів

університету в

реферативних базах

даних.



НТБ НУХТ – центр академічного письма

 допомога при написанні академічних текстів

 проведення семінарів, круглів столів з основ академічного

письма

 впровадження найкращих практик формування культури

наукового мовлення

 сприяти формуванню навичок цитування та оформлення

бібліографічних посилань

 підготовка інформаційних матеріалів з популяризації

принципів академічної доброчесності та запобігання

академічному плагіату

 підготовка інформаційних матеріалів з основ академічного

письма



Результат науково-дослідної роботи

Робочою групою НТБ НУХТ

підготовлений до друку

методичний порадник

“Оформлення бібліографічних

посилань у наукових роботах”,

який включає в себе роз’яснення

основних положень ДСТУ

8302:2015 та рекомендації для

оформлення бібліографічних

посилань відповідно до

нормативних документів



Пілотний проект 
“Інформаційний портал з питань харчової промисловості”

Проект, в основі якого

полягає ідея створення

універсального веб-порталу для

розміщення, актуалізації та

організації ефективного доступу

до інформаційних ресурсів

харчової промисловості та

супутних галузей як у державі,

так і за її межами



Завдання порталу 

 задовільнити інформаційні потреби користувачів різних

категорій від спеціаліста до студента, від виробника

доспоживача

 оперативно публікувати актуальну інформацію

 підвищити рівень інформаційного забезпечення науково-

дослідної, виробничої та навчальної діяльності

 формувати та систематизувати ресурси галузі та

надавати доступ до них

 надавати сервісні послуги фахівцям з харчової

промисловості (від найпростішого до складного

пошукового запиту)



НТБ НУХТ –

це постійно діючий проект в рамках загальної стратегії

розвитку університету,  який не має терміну

закінчення , але базується на 

періодичному переосмисленні

цілей і шляхів їх досягнення


