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НТБ успішно виконує свої функції

 Соціальна – сприяє розвитку здібностей користувачів до самоосвіти і
адаптації їх в інформаційному суспільстві;

 Кумулятивна – формує, накопичує, систематизує та зберігає бібліотечні
ресурси, інформацію про знання та культурні надбання людства;

 Інформаційна – поширює наукову інформацію;
 Наукова - забезпечує аналітико-синтетичну обробку документів та

інформації, формує колекції цінних видань;
 Навчальна – організовує підготовку з інформаційної культури,;
 Просвітницька – залучає молодь до надбань світової та вітчизняної

культури;
 Методична - забезпечує освіту та самоосвіту;
 Сервісна – надає інформацію про ресурси, організовує пошук, видачу

видань, забезпечує віддалений доступ до електронних ресурсів;
 Координаційна – узгоджує свою діяльність з усіма підрозділами університету
 Когнітивна - сприяє засвоєнню інформації, що міститься в документах;

пропагує та розкриває через книгу зміст загальнолюдських цінностей,
історичної, наукової та культурної спадщини. Впливає на рівень та якість
засвоєння дисциплін.
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5584,6 3250,2 236,3 74,6 379,1 68,8 65,4 1510,2

ГАК 1269,5 843,3 240,4 185,8 0 0 0 0

Весніна, 5 138 38 100 0 0 0 0 0

Усього: 6992,1 4131,5 576,7 260,4 379,1 68,8 65,4 1510,2

Ресурси НТБ 
Освоєно 4380 м² книгосховища



За обсягом навантаження у штаті має бути 101 ставка, 

За штатним розписом  — 76 ставок, 

мають повну вищу освіту — 76 (з них бібліотечну —54),

12 мають освіту за 2 спеціальностями

За кошти університету забезпечили підвищення кваліфікації 40 
осіб (ХДАК, 2017 р.) 

Без залучення коштів університету :
 27 — на обласних курсах підвищення кваліфікації   
працівників культури, 
5 — в Інституті післядипломної освіти НАККіМ, 
4 — в  Академії культури,
 7 — отримали дипломи НТУ «ХПІ»,
6  — стажування у наукових бібліотеках.

кадри



Фонд бібліотеки — 1 415166 прим.

 (2012-2017)

 надійшло книг та журналів — 35603 прим.

 вилучено з фонду — 85 080 прим

 закуплено — 1 173 521,56 грн.

 книги на суму — 126 437,00 грн.

 періодичні видання — 1 047 244,05 грн.

 дари — 9367 прим.

 на суму: — 507269,81 грн.

 за книгообміном — 1 237 прим.,

 на суму — 33648,50 грн.



Усі фонди упорядковано. 

 переміщено:

• 831 069 прим. до нового корпусу фонд наукових та іноземних 

видань

• 74 081 прим. — до підсобних фондів 3-х читальних залів, 4-х 

абонементів, 13 пунктів видачі при кафедрах .

• 260 000 прим. — для тимчасового зберігання  в ГАКу

• 29 818 прим. — резервного фонду.

• Проведено переоблік фонду – 617 762  прим. (44%)

• Штрихкодовано видань — 681 400 прим. 



Електронні ресурси 
Електронний каталог — 541 829 записів

Повнотекстові ресурси:

 Репозитарій Національного технічного університету 
"Харківський політехнічний інститут" (eNTUKhPIIR) на базі 
DSpace ISSN 2409-5982 — 27 939 документів

 Сайт — 884 документів

 ЕК — 7602 документів

Запити до ресурсів бібліотеки (2016 р.):

 Репозитарій — 6 377 936

 Сайт — 134 336

 ЕК — 30 609 716



Доля WEB-ресурсів НТБ у WEB-ресурсах НТУ «ХПІ»
Ресурс Індексація Google Відсоток

Сайт НТБ
Репозитарій НТУ «ХПІ»

186 000 48,6%

WEB-Простір НТУ «ХПІ» 383 000 100%

Ranking Web of Repositories
(січень 2017)



 Упроваджено:

 електронне замовлення на комплектування фонду ,

 електронне попереднє замовлення на видання з фонду,

 електронну доставку документів  для користувачів,

 інформаційно-бібліографічний супровід наукових досліджень,

 єдину картка читача бібліотек вищих навчальних закладів 
м.Харкова», 

 започатковано систему вільного книгообміну «Bookcrossing», 
який у 2016 р. посів 3 місце в Україні. 

 розгорнуто хмарні сервіси від Microsoft Office 365.

Оптимізовано усі технологічні 
процеси



- Доступ до документних та електронних ресурсів,
- вільний доступ до Інтернету 
- Wi-Fi 
- електронне замовлення на комплектування фонду 
- електронна доставка документів 
- інформаційно-бібліографічний супровід наукових досліджень 
- інформаційний супровід наукових заходів 
- інформування про нові видання та наукові заходи 
- персональна електронна картка користувача 
- віртуальна довідка 
- хмарні сервіси на базі Office 365 від Microsoft для навчальних закладів 

- заняття з інформаційної культури 

- тематичні виставки видань 

- виставки-вітання ювілярам НТУ«ХПІ» 

- дні інформації, кафедр, спеціаліста 

- науково-практичні семінари та конференції 

- відкриті перегляди видань 

- виставки образотворчого мистецтва 

- творчі зустрічі та літературні вечори 

- екскурсії 

ПОСЛУГИ



Рік
201

1
2012 2013 2014 2015

2016 2017 (I)

Відкриті 

перегляди
5 8 5 5 10

5
5

Дні кафедр 12 7 3 12 14 -

Дні 

спеціаліста 
12 5

Дні 

інформації
7 6 5 5 4 4 2

Лекції з 

інформаційн

ої культури

108 122 114 178 45 48 -

Інформаційно-бібліографічне 
обслуговування



 Надаються консультації видавництвам Університету 
та практична допомога науковцям при формуванні 
авторських профілей у світових системах



Кафедри, які не подали перелік рекомендованої  літератури

(2012-2017 рр.)

 «Автоматика та управління в технічних системах» 

 «Деталі машин та мехатронні системи» 

 «Інформаційно-вимірювальні технології і системи»

 «Ливарне виробництво»

 «Програмна інженерія та інформаційні технології управління» 

 «Радіоелектроніка» 

 «Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології» 

 «Технологія пластичних мас і біологічно-активних полімерів» 

 «Хімічна техніка та промислова екологія»

До БД «Книгозабезпеченість» внесена 
інформація за 3186 дисциплінами













 формування репозитарію НТУ «ХПІ» та БД  «Праці вчених НТУ «ХПІ» в 
електронному каталозі; 

 представлено на сайті бібліотеки:

 повні тексти періодичних видань та наукових збірок НТУ «ХПІ»,

 біобібліографічні покажчики,

 віртуальні виставки з історії університету (науковці, співробітники, 
випускники, автографи науковців…) ;

 фото звіти про творчі зустрічі, виставки творчих робіт науковців - 52

Створили 5 комплексних біобібліографічних проекти: 

 «Учені НТУ «ХПІ» – освіті, науці, промисловості: кращі видання» (74 назви, 
196 авторів, 35 завершених авторських комплексів); ,

 «Ректори (директори) НТУ «ХПІ» [ХПТІ, ХТІ, ХХТІ, ХММІ, ХЕТІ, ХПІ,ХДПУ]»,

 «Наукова школа електротехніки ХПІ»; 

 «Книги, які варто прочитати».

 На стадії реалізації проект «Жінки – гордість політеху»

 Бібліотека представлена  у соціальних мережах: Facebook, Twitter, Pinterest, 
ВКонтакте;

Популяризація наукового доробку вчених НТУ «ХПІ»



Повнотекстові ресурси НТБ НТУ «ХПІ»



Проект «Учені НТУ «ХПІ» – освіті, науці, 
промисловості: кращі видання»



Проект «Учені НТУ «ХПІ» – освіті, науці, 
промисловості: кращі видання»



Проект «Учені НТУ «ХПІ» – освіті, науці, 
промисловості: кращі видання»



Проект «Ректори (директори) НТУ «ХПІ» 
[ХПТІ, ХТІ, ХХТІ, ХММІ, ХЕТІ, ХПІ]»



Проект «Ректори (директори) НТУ «ХПІ» 
Євген Іванович Сокол – ректор з 2015 року



Галерея: Проект «Наукова школа електротехніки ХПІ»



Проект «Наукова школа електротехніки ХПІ», 
журнал «Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит» та 

Open Journal Systems



Проект «Наукова школа електротехніки ХПІ»

Штурман Григорій Ісаєвич



Інституційний репозитарій НТУ «ХПІ» eNTUKhPIIR: 
статистика відвідувань, скачувань та переглядів



Видання НТУ «ХПІ» 
на сайті НТБ



Галерея НТБ НТУ «ХПІ» : віртуальні виставки



Галерея НТБ НТУ «ХПІ» : віртуальні виставки



Галерея НТБ НТУ «ХПІ» : фотозвіти про заходи



 Опрацьовано відомості про випускників Харківського 
технологічного інституту з використанням першоджерел 
Харківського державного обласного архіву. 

 Розшукано, уточнено імена випускників 1896 р. 

 Підготовлено понад 7 000 персоналій випускників ХТІ 
подальших років до  бази даних випускників ХТІ.

 бібліотека співпрацює за 7 міжнародними та регіональними 
бібліотечно-інформаційними проектами, виконує взяті 
зобов’язання

Випускники



 Для підвищення інформаційної культури серед студенті 
запровадили інститут бібліотекаря-куратора.

 Активно використовується «Конференц зал».

 Бібліотека стала дійсним майданчиком активного спілкування 
студентської молоді, студентського альянсу, профкому, ради 
молодих учених…, факультетських студентських органів 
самоуправління, чисельних конкурсів, тренінгів, зустрічей з 
видатними та талановитими людьми, персональних творчих 
виставок та виставок творчих робіт цілих колективів кафедр, 
факультетів, або ж творчих робіт певного жанру. 

 Наші виставкові площі ніколи не бувають порожні.

Розширено перелік ефективних форм просування 
книги до читача та форм виховної роботи. 



інститут бібліотекаря-куратора

 Бібліотечна супровід з моменту надходження і до підготовки 

магістерської роботи:

 приводять до бібліотеки, проводять екскурсію,

 куратори зустрічаються зі студентами на їх території,

 відповідають на телефонні дзвінки і e-mail,

 надають індивідуальні консультації,

 залучають студентів до участі

у спільних заходах,

 рекламують та проводять 

заняття з інформаційної культури.



 Налагоджено тісний зв’язок з бібліотечним, мистецьким та літературним загалом
міста, профспілковою організацією студентів, творчими колективами Будинку
Студентів.

 Бібліотека активно співпрацювала з культурними установами та організаціями
Харкова та регіону:

 Харківським літературним музеєм,

 Всеукраїнською правозахисною організацією «Меморіал» ім. В. Стуса»,

 Харківським історичним музеєм,

 Харківської обласною організацією Товариства Червоного Хреста України,

 Харківською музичною школою № 1 ім. Л. Бетховена; школою мистецтва ім. І. Ю.
Рєпіна,

 творчим клубом «Лігос» (м. Лозова),

 Харківським клубом вишивки «Успіх»,

 громадською організацією «Енергія світу»,

 концерном «БІСКВІТ-ШОКОЛАД»,

 громадським координаційним комітетом «Харків ракетно-космічний»,

 Харківським науково-методичним центром підвищення кваліфікації працівників
культури, органами студентського самоврядування,

 Радою молодих учених та творчими колективами палацу студентів НТУ «ХПІ»…

Культурно-освітня робота



Культурно-просвітницька робота
НТБ НТУ «ХПІ» 2012-2017 роки

Назва 2012 2013 2014 2015 2016 2017

виставки:

книжкові тематичні 144 146 155 140 137 60

інформаційні 33 60 42 55 63 30

віртуальні виставки 11 8 12 11 5 2

виставки живопису та прикладного

мистецтва

1 5 6 12 8 7

фотовиставки 2 3 4 6 4 2

відкриті перегляди видань до наукових

заходів НТУ «ХПІ»

10 9 7 15 9 5

масові заходи:

літературні вечори та творчі зустрічі 12 16 14 14 14 8

святкові вечори та концерти 3 3 5 5 3 1

екскурсії 8 3 3 1 3 7

екскурсії бібліотекою — 212 219 207 239 21



 .

 створено новий презентаційний фільм «Науково-технічна бібліотека «ХПІ»,
доопрацьовано фільм-презентацію «Історія бібліотеки: від заснування до
сьогодення».

 великий резонанс викликала експозиція інформаційно-просвітницької
виставки «Народна війна 1917-1932 рр.», організованої спільно з
Всеукраїнською правозахисною організацією «Меморіал» ім. В. Стуса».

 Дня Примирення проведено зустріч студентів, викладачів, співробітників
НТУ «ХПІ» та містян з ветеранами Другої світової війни…



Культурно-освітня робота



Естетичне виховання

Наші партнери:

Харківський літературний музей;

Харківська академія дизайну;

Кіностудія «ХПІ-фільм»;

Харківські клуби вишивки «Успіх» та «Натхнення»;

Художньо-меморіальний музей Іллі Юхимовича Рєпіна (м.Чугуїв) ...



Виставки вишитих робіт Харківського клубу «Успіх»
2014 р. – Віра, надія, любов (ікони та картини);

2014 р. – Магія голки – пори року (пейзажи );

2015 р. – Наші любі (портрети);

2015 р. – У світі прекрасного (картини відомих художників);

2017 р. – Світ захоплень та краси.



Виставки творчих робіт 
політехніків

2013 р. – Таємниці харківських двориків (виставка живопису і графіки студентів НТУ
«ХПІ»);

2013 р. – Моїй самій дорогій та любій людині (роботи дітей співробітників ІФ
факультету);

2015, 2016 рр. – Натхнення; Фізики і лірики. Діалог (виставки живопису та батику
асистента каф. Загальної та експериментальної фізики Ю. Овчаренко);

2015, 2017 рр. – Пізнання; Враження (виставки живопису доц. каф. ТММВ Л.
Добровольської);

2015 р. – Світ очима політехніків (виставка живопису, фото та графіки співробітників
каф. Охорони праці та навколишнього середовища);

2016 р. – Краса, втілена в життя (виставка вишитих робіт співробітників НТУ «ХПІ»);

2016 р. – Подорож крізь об'єктив (фотовиставка доц. каф. ДММ С. Шелкового) тощо.



Виставка графіки Сергія Коморного

2016 р. - Перший спільний проект Науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ»
та Художньо-меморіального музею Іллі Юхимовича Рєпіна (м. Чугуїв).



Виставка світлин «Портрети квітів» Юрія Пісковського

Комплексний захід, який відзначено дипломом конкурсу «Бібліотекар
року - 2016» у номінації – за культурно-естетичне виховання молоді.



 Створено розділ “Абітурієнту” на сайті бібліотеки

 Брали участь у проведенні Ночей науки;

 надаємо допомогу факультетам та кафедрам у проведенні Днів 
відкритих дверей, Днів науки та зустрічей з абітурієнтами;

 повели понад 60 екскурсій для школярів м. Харкова та області;

 створено новий презентаційний міні-фільм «Науково-технічна 
бібліотека «ХПІ», доопрацьовано та розширено фільм-
презентацію «Історія бібліотеки: від заснування до сьогодення»;

 Залучили до кола читачів студентів Комп'ютерно-технологічного  
коледжу

Робота з абітурієнтами:



Сайт НТБ НТУ «ХПІ»





Профорієнтаційна робота
Для учнів ліцеїв, коледжів та шкіл м. Харкова постійно проводяться екскурсій
бібліотекою, під час яких вони не лише знайомляться з бібліотекою, але й отримують
уявлення про можливості та перспективи навчання в НТУ «ХПІ».



2013, 2017 рр. – Ніч науки;
2015 р. – екскурсія для учнів та викладачів 
музичної школи № 1 ім. Л. В. Бетховена.



Харківський комп'ютерно-технологічний коледж

Студенти ХКТК – часті гості у нашій бібліотеці.

2017 р. – святковий концерт за участі студентів ХКТК – майбутніх політехніків



Патріотичне виховання

До проведення заходів з патріотичного виховання
бібліотека залучає :

фахівців Харківського літературного музею;

представників громадських організацій;

політехніків – учасників подій;

кіностудію «ХПІ-фільм» тощо.



Інформаційно-просвітницька виставка «Народна війна»

 Патріотичне виховання

за підтримки товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса та Громадського інституту
історичної пам'яті (2015 р.).

бібліотека залучає : фахівців Харківського літературного музею;

представників громадських організацій;

політехніків – учасників подій;

кіностудію «ХПІ-фільм» …



Літературні вечори за участі провідних фахівців
Харківського літературного музею

2014 р. – вечір «Пам'ятний Шевченко» до 200-річчя від дня народження
великого українського поета Т. Г. Шевченка;

2016 р. – вечір «Хотіла б я піснею стати» до 145-річчя від дня народження
видатної української поетеси, класика української літератури Лесі Українки.



Заходи з циклу «Кінозустрічі» за участі кіностудії «ХПІ-фільм»
2016 р. – вечір пам'яті «Життя моє - кінематограф» до ювілею керівника
кіностудії «ХПІ-фільм» Аркадія Фаустова;

2016 р. – вечір «Чорнобиль — гіркий спомин і вічний біль» до 30-річчя
катастрофи на ЧАЕС;

2016 р. – Сучасна культура України — кінолекторій «Класика європейського кіно:
Білий птах з чорною ознакою» до 75-річчя видатного українського діяча кіно І.
Миколайчука.



Заходи до 55-річчя першого польоту людини у Космос

2016 р. – фотоконкурс «Харківська орбіта»;

2016 р. - Зустрічі з політехніків першим космонавтом Незалежної України
Леонідом Каденюком.



ПОТРІБНО – ПЛАНУЄМО –ПРОПОНУЄМО - ПРОСИМО:

1. Підвищення кваліфікації для співробітників з ІТ-технологій, управління, 
іноземної мови;

2. збільшити потужності комплексної інформаційної системи;

3. збільшити кількість робочих місць АРМ «Читач»; 

4. Забезпечити високоякісною технікою для сканування та обробки (переводу 
великого масиву інформації в електронний вигляд);

5. завершити роботи з установки системи відеоспостереження;

6. Провести реконструкцію приміщень старої будівлі (ГАК) згідно проекту та 
запуск в експлуатацію;

7. Доукомплектувати меблі (зони відпочинку) та устаткування нового корпусу 

8. Установити інформаційне табло для рекламно-інформаційних матеріалів;

9. утеплення холу.;

10.фінансувати комплектування фонду.

11.Кількість місць у читальному залі потрібно збільшувати. 

12. Електронні версії навчально-методичних видання подавати оперативно!. 



 провели 29 наукових та науково практичних семінарів для 
науковців, бібліотечного загалу міста, співробітників редакцій та 
авторів

 Ініціювали створення окремої педагогічної майстерні  з 
інформаційної культури користувачів у рамках школи 
педагогічної майстерності НТУ «ХПІ»

 організували інформаційно-бібліографічний супровід понад 30 
наукових заходів.



 Брали участь у роботі оргкомітетів 16 наукових конференцій.

 Навчання самоархівуванню

 Створення та проведення дистанційних курсів (Інформаційна 
культура, Куратор змісту)

Інформування, навчання, консультування



Робота з науковими редакціями

Створення умов задля забезпечення конкурентоспроможності наукових
видань НТУ «ХПІ» (журнали, збірки наукових праць, матеріали конференцій),
їх промоція та створення передумов для вступу до наукометричних баз
даних Web of Science та Scopus:

Координація робіт за Угодою про членство в PILA Учасника, Представленого
Асоціацією користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної
мережі УРАН

Координація робіт з використання видавничої платформи для автоматизації
діяльності, публікації електронних версій видань, інтеграції даних до
зовнішніх систем (14 видань користуються)
Вироблення методичних вказівок з редакційної підготовки наукових
журналів згідно до міжнародних стандартів та стандартів України

Співпраця з науково-дослідною частиною та керівниками редакційних
колегій



Методичні науково-практичні семінари

За темами:
Інформаційні ресурси, функціональні 
можливості аналітично-пошукових 
систем 
Рекомендації щодо реєстрації 
авторських профілів у міжнародних 
аналітичних системах (Web of Science, 
Scopus, Google Scholar)
Вимоги до наукових видань
Вимоги до публікацій
Використання та реєстрація 
глобальних ідентифікаторів (ORCID, 
DOI, ISSN)

Усього опубліковано 15
методичних документів
http://repository.kpi.kharkov.ua

Проведено заходів 31

http://repository.kpi.kharkov.ua/


Проводиться комплекс заходів для забезпечення коректності та повноти даних про НТУ «ХПІ» у
наукових аналітично-інформаційних системах, показники яких використовуються при формальній
оцінці діяльності університету (Web of Science, Scopus, Google Scholar, інші).

Публікацій (липень 2016)=896       Публікацій (лютий 2017)=1422 
h-index (липень 2016)=26          h-index (лютий 2017)=32

Редагування профілю НТУ «ХПІ» в Web of Science Core Collection



Подяка

Щиро вдячна колегам за якісну працю, готовність вчитися,

упроваджувати новації,

ректорату та випускникам університету — за нову будівлю,

адміністрації — за сприяння та розуміння,

читачам — за допитливість, бажання читати,

авторам — за цікаві книги,

дарувачам — за нові видання для фонду бібліотеки,

сім’ї — за любов, теплоту, онуків, надійний тил,

друзям — за безкорисливість, щирість, цікаве спілкування,

ученій раді НТУ «ХПІ» — за довіру та співпрацю


