
Про стан 

інформаційного 

забезпечення 

навчального процесу

та наукової діяльності 

викладачів і студентів

за 2022 рік



Загальний фонд бібліотеки на 1 січня

2023 р. складає 744 144 прим. З них 

навчальний фонд складає – 399 121 

прим.; науковий – 292 987 прим. 

Фонд бібліотеки

Навч. фонд

Наук. фонд



У звітному році загальний фонд 

поповнився на 317 прим. 

З них – 233 прим. книг, 

84 прим. – періодичні 

видання.



У 2022 році від

викладачів університету

було отримано в дарунок

233 прим. книг

Особлива подяка: 

Брошкову М.М., Насакіній С.В., 

Родіоновій К.О., Юркевичу Е.О., Хімич М.С., 

Панікару І.І., Чебан О.М. 

які подарували бібліотеці нові підручники.





Веб-сайт бібліотеки вміщує інформацію про ресурси 

та послуги бібліотеки та є засобом її популяризації. 



О Н Л А Й Н - Б І Б Л І О Т Е К А
На своєму веб-сайті бібліотека ОДАУ пропонує інтерактивні 

електронні видання та навчальні відеофільми Державної 

установи «Науково-методичний центр вищої та фахової 

передвищої освіти» у відкритому онлайн-доступі.

Також складовими онлайн-бібліотеки є:

• Інституційний репозитарій ОДАУ;

• електронний каталог бібліотеки

• доступ до повнотекстових ресурсів 

мережі Інтернет:

- наукова періодика України;

- електронні бібліотеки



Бібліотека надає можливість користуватися 

пошуковими інтернет-платформами Web of

Science,  Scopus, ScienceDirect, Research4Life,
Науково-освітньої мережі «УРАН»



Ключову роль в інформаційному забезпеченні

користувачів відіграє електронний каталог 

(282 014 од. зап.)



Інституційний репозитарій ОДАУ 

(3 343 од. зап.).
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Важливою складовою частиною віртуального

бібліотечного простору є представництво в 

популярній соціальній мережі Facebook



Вибіркове розповсюдження інформації

(ВРІ) 

23

викладача



У 2022 році було

розроблено та 

видано 

бібліографічний 

покажчик: 

«Праці вчених

ОДАУ від А до Я: 

Ч.7. С-Ц». 

Ч.7. С-Ц

2022



Для студентів першого курсу в бібліотеці 

щорічно проводиться курс «Основи 

бібліотечно-бібліографічних та інформаційних 

знань» 



Важливим напрямом у роботі  було проведення інформаційно-

масових заходів: тематичних книжкових виставок, Днів фахівця, 

Днів інформації, відкритих оглядів літератури. Усього було
проведено 213 книжкових виставок (у т.ч. віртуальних) та 3

відкриті огляди нової літератури. 



В поточному році було проведено 26 виховних заходів
для студентської молоді, з них 8 – в режимі онлайн на 

платформі ZOOM



Бібліотека постійно працює 

над розширенням сфер 

послуг для найбільш 

повного задоволення 

потреб користувачів.



ДЯКУЮ 

ЗА УВАГУ !


