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БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ 

 

Бібліотечні фонди – 912864 прим. 

 у т. ч. рідкісних та цінних документів – 3238 прим. 

За видами: 

 Книг – 675852 прим. 

 Періодичних видань – 186551 прим. 

 Неопублікованих документів – 11985 прим. 

Державною мовою – 97644 прим. 

Надійшло документів у 2021 році – 277 прим. 

 

Електронні ресурси 

Ліцензійні ресурси передплачені – 3 

 з них: повнотекстових БД – 1 (ScienceDirect) 

         

Ліцензійні ресурси тестового доступу – 2 

  

Бібліотека Криворізького національного 

університету заснована у 1922 році 
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Електронна бібліотека 
 

 У 2021 році фахівці бібліотеки розпочали створення 

Електронної бібліотеки шляхом інтеграції Електронного каталогу і 

Репозитарію університету  (2189 посилань). Таке   об’єднання 

дозволяє знаходити необхідну інформацію і дає можливість 

виходу до електронних документів при найменших витратах 

зусиль. 

 

Власні бази даних  

 

 

Сайт бібліотеки  
       http://lib.knu.edu.ua/ 

Кількість звернень у 2021 році – 134000  

 

Репозитарій  DSpace KNU  

      http://ds.knu.edu.ua/jspui/ 

Відображено – 3443 наукові одиниці 

Кількість звернень за 2021 рік – 273959 

Електронний 
каталог

Веб-ресурс 
«Краєзнавство»

Обсяг бібліографічних 
записів –

350 819

http://lib.knu.edu.ua/
http://ds.knu.edu.ua/jspui/
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КОРИСТУВАЧІ 

 
 

Всього читачів за єдиним обліком 3590 

 у т. ч. віддалених авторизованих користувачів 

 студентів 

213 

2677 

Обслуговано всіма структурними підрозділами 5239 

Кількість відвідувань бібліотеки 13939 

Кількість звернень до веб-ресурсів бібліотеки 408158 

Кількість відвідувань масових заходів 304 

Видано документів 30662 

 у т. ч. рідкісних та цінних документів 236 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА 

РОБОТА 
 

Тематичні виставки, перегляди – 52 

 у т. ч. віртуальні – 6 

Бібліографічні огляди – 7 

 У рамках відзначення Шевченківських днів у бібліотеці та в умовах 

дистанційного навчання проведена комеморативна гра «Тарас Шевченко»  

серед студентів ФІТ (67 учасників). Велика подяка кураторам: Світлані 

Білашенко, Антону Козікову, Надії Карабут, Олені Рибальченко за позитивну 

і плідну роботу. 

 У березні 2021 року студенти Державного університету економіки і 

технологій на чолі з головним редактором інформаційного агентства 

«Експерт КР» Ольгою Гончар відвідали бібліотеку з метою ознайомлення з 

фондом рідкісних та цінних видань. 
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Дайджести 

Протягом року підготовлено 5 тематичних дайджестів: 

 Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»  

 http://lib.knu.edu.ua/?page_id=17236. 

 День захисників і захисниць України  

 http://lib.knu.edu.ua/?page_id=17025. 

 Всесвітній день вишиванки  http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=16508. 

 До Дня матері  http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=16419. 

 До Міжнародного дня рідної мови  

 http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=15876. 

Віртуальні виставки 

Протягом року підготовлено 6 віртуальних виставок: 

 Лонґрід «Фільм чи книга». 

 «Віковий ювілей книги». 

 Нові надходження – IV випуски  http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=15906. 

Віртуальна бібліографічна пам’ятка: «День Гідності та Свободи». 

Участь у флешмобах і акціях 

2021 року бібліотека долучилась: 

 до міжнародного онлайн-флешмобу #GlobalLesyaUkrainka2021, 

присвяченого 150-річному ювілею видатної поетеси Лесі Українки; 

 до акції «Подаруй бібліотеці книгу»; 

 до всеукраїнської акції «30 знакових книжок нашої Незалежності»; 

 до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»; 

 до Міжнародного тижня відкритого доступу; 

 до написання XXI Радіодиктанту національної єдності. 

 

http://lib.knu.edu.ua/?page_id=17236
http://lib.knu.edu.ua/?page_id=17025
http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=16508
http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=16419
http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=15876
http://facsimile.tilda.ws/page14003846.html
https://ru.calameo.com/books/005019061a8f2d3396f0b
http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=15906
http://lib.knu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://www.facebook.com/hashtag/globallesyaukrainka2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU5vcxH4yK9AKUFMKwNZFToPLbiiequ30C7Qu_VOqQooZ-25NWDEtUQjBhLTPv-h9wm3D5md0L6hZFOldM4u9Fpzuv_Q39EbIvbyTH-Zlxq6TYqxlCXp1xmEuElJ5iL09KLeu5In5JqDIE53epSQLvr&__tn__=*NK-R
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ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

Виконано бібліографічних довідок – 4488 

Заіндексовано документів (УДК, JEL) – 1705 

 Складено дев’ятий випуск біобібліографічного покажчика «Ступнік 

Микола Іванович: праці вченого», із серії «Видатні науковці Криворіжжя», 

який присвячено основним науковим працям та публікаціям доктора 

технічних наук, професора, академіка АГН України, заслуженого працівника 

освіти України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, 

професора кафедри підземної розробки корисних копалин, ректора 

Криворізького національного університету, Ступніка Миколи Івановича. 

 Тематичні списки літератури (9), складені за запитами користувачів, 

розміщено в «Архів виконаних довідок»  http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=1671. 

 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ 
 

Проведено 14 занять зі студентами ФІТ, ЕТФ. 

 

ТЕМАТИКА 
ЗАНЯТЬ

Загальна 
інформація 

про 
бібліотеку

Сайт 
бібліотеки

Правила 
застосування 

цитувань з 
метою 

запобігання 
плагіату

Підбір 
літератури 

за 
допомогою 
Е-каталогу

http://lib.ktu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%96%D0%BA-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf
http://lib.ktu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%96%D0%BA-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf
http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=1671
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Підготовлені відеоконсультації: 

 

 

 На корпоративну пошту, керівникам структурних підрозділів, 

завідувачам кафедр, деканам, надіслано 439 інформаційних листів: бюлетень 

«Нові книги», вебінари WoS і Scopus, тестові доступи до БД. 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

 Фахівці бібліотеки проводять моніторинг використання сучасних 

технологій у бібліотечній справі та впровадження IT-новинок у роботу 

бібліотеки.  

 2021 року Баскакова Світлана та Вигівська Вікторія брали участь у 

серії вебінарів: 

1. Еssential Science Indicators від Clarivate. База даних Essential Science 

Indicators.  

2. Аналітичний інструмент InCites для науковця та адміністратора.  

3. Нові можливості нового інтерфейсу Web of Science Core Collection   

отримано сертифікати учасників. 

4. Підбір видання для публікації  отримано сертифікат учасника. 

Пошук інформації за допомогою 

Е-каталогу 

Пошук наукових статей у 
Репозитарії 

Використання продуктів та 
інструментів платформи Web of 

Science

Вибір журналу для публікації 
наукової статті в Scopus
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5. Пристатейна література: доступні скарби Web of Science  отримані 

сертифікати учасників.  

6.  Оцінка публікаційної активності організації за допомогою WoS та 

InCites  отримано сертифікат учасника. 

7. Відкриті освітні ресурси (OER): роль університетських бібліотек  

отримано сертифікат учасника. 

8. Три ефективні способи знаходити потрібну літературу у Scopus  

отримано сертифікат учасника. 

 Вигівська Вікторія брала участь у науково-практичній Інтернет-

конференції «Університетська бібліотека: історичний досвід та вектори 

розвитку», яка організована науковою бібліотекою Харківського 

фармацевтичного університету. Підготовлена і надіслана стаття «Фонд 

рідкісних та цінних видань бібліотеки Криворізького національного 

університету: формування та особливості складу». Стаття отримала 

позитивні відгуки та опублікована у Збірнику матеріалів конференції  

отримано сертифікат учасника.  

 Баскакова Світлана брала участь у VI міжнародній Інтернет-

конференції «Виклики, можливості та перспективи університетських 

бібліотек у глобальному сценарії невизначеності». Працювали секції з 

проблем стратегічного партнерства;  менеджменту і маркетингу бібліотек, 

фондів бібліотек: комплектування, наукова обробка, використання; 

оцифровки (діджиталізації) й цифрового збереження фондів;  послуг 

бібліотек із підтримки науки та освіти; зміни ролей: від постачальників 

інформації до педагогів;  внесок теорії та досліджень у трансформацію 

бібліотек  отримано сертифікат учасника. 

 У січні Вигівська Вікторія провела зустріч  із представниками Науково-

методичного центру професійно-технічної освіти. Надана консультація з 

питань використання електронних ресурсів бібліотеки.  

 У квітні надана консультація бібліотекарю політехнічного коледжу з 

питань оформлення бібліографічних посилань. 
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 Бібліотека систематично бере участь в опитуваннях методичного 

центру НБ ім. Максимовича Київського національного університету ім. 

Тараса Шевченка. Наприклад, «Антишкола українських бібліотекарів». 

Опитування «Комплексне дослідження з академічної доброчесності та 

відкритої науки». Метою цього опитування є дослідження ставлення 

українського студентства й академічної спільноти до цінностей академічної 

доброчесності та відкритих наукових практик, а також виявлення типових 

прикладів недоброчесної поведінки в українських закладах вищої освіти. 

 Протягом року бібліотека надавала інформаційну підтримку та 

безпосередню участь в онлайн-зустрічах з питань акредитації ОП усіх рівнів 

вищої освіти: 

 цивільна безпека;  

 геологія;  

 металургія;  

 підприємництво, торгівля та біржова діяльність;  

 професійна освіта (цифрові технології);  

 економіка;  

 науки про Землю;  

 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;  

 будівництво та цивільна інженерія;  

 галузеве машинобудування. 

 

КЕРІВНИЦТВО І РОБОТА З КАДРАМИ 
 

 Бібліотека у своїй роботі керується: Положенням про бібліотеку 

закладу вищої освіти,  Положеннями  про відділи і сектори, посадовими 

інструкціями. Всі роботи виконуються відповідно до норм часу на виконання 

бібліотечних процесів, розробленими Міністерством культури України та 

затвердженими посадовими інструкціями. Режим роботи регламентується 
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правилами внутрішнього розпорядку, затвердженими Колективним 

договором.  

 На початок 2021 року кількість працівників бібліотеки становила – 21 

чол. Протягом року звільнилось – 2 (Токарєва Т.М., бібліотекар 1 кат.; Кайда 

О.В., зав. від.). 

 Загальна кількість працівників бібліотеки на 01.01.21 – 19,  

 за освітою:   

 повна вища – 16 

  у т.ч. вища спеціальна – 11 

 початкова вища освіта (неповна вища) – 3 

  у т.ч. початкова спеціальна –  2 

 за стажем:   

 10-20 років – 1 

 понад 20 років – 18. 

 Працюють повний робочий день 16 осіб.  

 Психологічний клімат у колективі адміністрація бібліотеки вважає 

запорукою досягнення якісних результатів у роботі. Доброзичливість, 

сумлінність, свідоме ставлення до своїх обов’язків – складові частини 

посадових вимог.  

 Відповідно до Наказів 298-ка від 31.12.2020 р. «Про продовження 

простою», № 130-ка від 22.07.21 року, 189-ка від 31.08.21, 229-ка 30.09.21 р. 

«Про продовження та встановлення простою» 11 працівників бібліотеки 

продовжували перебувати у режимі простою. 

 Проведена роз’яснювальна робота серед працівників про необхідність 

щеплення проти COVID-19. 18 працівників бібліотеки пройшли вакцинацію. 

Юсупова Г. Я., бібліотекар 1 кат., відсторонена від роботи без збереження 

заробітної  плати з 22 листопада 2021 р.  на підставі статі 4КЗпП та статті 12 

Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 

06.04.2000 р. № 1645-ІІІ до надання документів про щеплення проти COVID-
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19 або довідку про абсолютні протипоказання до проведення профілактичних 

щеплень. 

 Порушення трудової дисципліни відсутні. Усі співробітники 

ознайомлені зі своїми правами та обов’язками, дотримуються вимог 

документів, що регламентують організацію роботи бібліотеки закладу вищої 

освіти, правил протипожежної техніки безпеки. 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА  

РОБОТА 
 

 Загальна площа наукової бібліотеки становить 3 540 м². До послуг 

користувачів працюють 6 абонементів та 6 читальних залів на 274 посадових 

місця. 2021 року не проводились ремонтні роботи приміщень бібліотеки, що 

веде до руйнування книгосховищ та втрати літератури.  Службові записки та 

заявки на ремонт подаються щороку.  

 Кількість комп’ютерів у бібліотеці – 10. Кількість автоматизованих 

робочих місць (АРМ) – 10.  Кількість копіювально-розмножувальної техніки 

– 8. Потребують комп’ютеризації робочі місця відділів обслуговування 

студентів навчальною літературою. 

 Не втрачає актуальності питання забезпеченості бібліотечними 

меблями. 

 Слід визнати, що в цілому матеріально-технічне забезпечення 

бібліотеки не відповідає сучасним вимогам. 

 Кожний останній день місяця проводилися санітарні дні: 

впорядковувався книжковий фонд, фонд періодичних видань; проводилося 

очищення фонду від пилу. 
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ВИСНОВКИ 
 

 В умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання здобувачів 

освіти організація бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів 

орієнтована на використання інформаційно-комунікаційних технологій, 

сучасних сервісів обробки та передачі інформації. Наприклад, здобувачам 

освіти пропонуються наступні сервіси:  

 «Архів виконаних довідок». 

 «Віртуальна довідка». 

 «Індексація документів». 

Інтернет ресурси:  

 «Bentham Science». 

 «Web of Science». 

 «Scopus». 

 «ScienceDirect». 

 «Google Scholar». 

 «DOAJ». 

Інтернет ресурси України: 

 «Реєстр наукових видань України». 

 «Наукова періодика України». 

 «Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України». 

 «Бібліометрика української науки». 

 «Ukrainica». 

 «Libraria». 

Освітні послуги: 

 «Відеоконсультації бібліотеки». 

 «Бібліографічний опис документів (приклади)». 

 «Інструкції». 

 «Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах». 

 «Приклади оформлення бібліографічного посилання». 
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 Розпочато створення Електронної бібліотеки шляхом інтеграції 

Електронного каталогу і Репозитарію університету. 

 Як адміністратори наукометричних БД, виконували редагування 

профілю університету у Scopus; надавали віддалений доступ; формували 

статистичні дані про використання платформ для НДЧ. 

 Протягом року бібліотека Криворізького національного університету 

виконувала своє основне завдання – інформаційне забезпечення науково-

дослідного та навчально-методичного процесів університету. 

 

 

 

 

 

В. о. директора бібліотеки   ____________Світлана Баскакова 
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