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Вступ 

Бібліотека Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка є 
науковим, навчально-допоміжним, інформаційним, культурно-освітнім структурним 
підрозділом університету.  

Місія бібліотеки: створення власних інформаційних ресурсів, організація та 
використання власних, вітчизняних і світових інформаційних ресурсів, забезпечення швидкого 
та зручного доступу до них.  

Мета: забезпечити якісне і оперативне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне 
обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових 
працівників, співробітників та інших категорій користувачів, згідно з їх інформаційними 
запитами для набуття якісної освіти, розробки новітніх технологій підготовки фахівців та 
здійснення наукових досліджень. 

Своєю діяльністю бібліотека сприяє розбудові національного інформаційного науково-
освітнього та культурного простору, реалізації державної політики у галузі освіти, науки і 
культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських 
цінностей і моралі. 

Критерії діяльності: 
Якість – забезпечення ефективного бібліотечного обслуговування всіх користувачів, 

використовуючи найвищі стандарти в організації діяльності. 
Відкритість і доступність – підтримка принципу академічної свободи, організація 

відкритого доступу до бібліотечних та зовнішніх ресурсів. 
Співробітництво – забезпечення прямого та зворотнього зв’язку з усіма структурними 

підрозділами університету, підтримка академічних та дослідницьких програм, взаємодія з 
бібліотеками інших систем та відомств міста, регіону, органами науково-технічної інформації, 
громадськими організаціями, освітніми добродійними фондами тощо. 

Інновації – запровадження сучасних досягнень в інформаційній галузі, новітніх 
інформаційних технологій, комп'ютеризація інформаційно-бібліотечних процесів.  

Завдання діяльності бібліотеки: 
1. Формувати єдиний інформаційний простір задля підвищення якості інформаційного 

забезпечення навчально-виховної та наукової діяльності університету. 
2. Формувати бібліотечний фонд відповідно до профілю університету та інформаційних 

потреб читачів. 
3. Розвивати та впроваджувати сучасні інформаційні технології та ресурси. 
4. Здійснювати самостійну та спільну з іншими організаціями і установами науково-

дослідну, навчальну та організаційно-методичну роботу з питань книгознавства, 
інформатики, бібліотекознавства та бібліографії. 

5. Розширювати номенклатуру бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалювати 
традиційні та упроваджувати нові бібліотечні форми і методи роботи на основі 
новітніх інформаційних технологій та комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних 
процесів. 

6. Формувати та підтримувати позитивний імідж бібліотеки. 
7. Брати участь у соціальних, культурних проектах, працюючи на посилення іміджу 

навчального закладу в освітньому просторі. 
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Формування і організація бібліотечного фонду 

 Інформаційно-документний ресурс бібліотеки містить дві взаємопов’язані та 
взаємодоповнюючі частини: базовий документний фонд (книги, періодичні видання тощо) та 
електронний контент. Формування фонду на традиційних носіях залишається важливим 
напрямом в роботі бібліотеки. 

 Кількість ЕД в порівнянні з 2010 р. зросла в 2,98 рази і становить 32921 одиницю 
збереження (дипломні і магістерські роботи, дисертації, автореферати дисертацій, фахові 
видання університету тощо).  

За цільовим призначенням найбільшу частину бібліотечного фонду становлять навчальні 
видання – 48,5%, наукові – 37,1%, художні – 11% та інші – 3,4%.  

 
 Комплектування та облік бібліотечного фонду 
 Комплектування бібліотечного фонду здійснювалося на основі вивчення читацьких 
запитів, замовлень від факультетів (кафедр) університету, списків рекомендованої літератури з 
навчальних дисциплін. Періодично відділ надавав каталоги та прайси видавництв, 
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книготоргівельних організацій кафедрам для перегляду нових надходжень. Під час 
комплектування навчальною літературою увагу приділяли всім галузям науки: психолого-
педагогічній, природничій, гуманітарній та суспільній. 
 Упродовж 2019 року із різних джерел комплектування до фонду бібліотеки надійшло 
7640 примірників документів. 

 
Вид документа 2018 2019 

Книги 3414 3168
Журнали 1532 1284
Газети (підшивки) 54 48
Дисертації 33 50
Електронні носії із записом  41 6
Мережні документи, що доступні 
користувачам бібліотеки 

3479 2643

Інші документи  463 441
 

 Спостерігаємо негативну динаміку щодо комплектування фонду: на 15% зменшилася 
загальна кількість надходжень документів. На 7% зменшилося надходження книг. Падіння на 
24% надходження електронних документів пов’язано із нестабільною роботою сервера 
репозитарію (DSpace at TNPU). 

 
 На 1.01.2020 року книжковий фонд бібліотеки становить 503650 примірників. 

 
 На 01.01.2019р Прибуло за рік Вибуло за рік На 01.01.2020р.

Книги, 
брошури 

505589 3168 5107 503650 

у т. ч.     
навчальної 261724 1937 4841 258820 
наукової 174590 872 261 175201
художньої 69275 359 5 69629 
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 Загалом у 2019 році оприбутковано книг на суму 266404,00 грн., що на 15411,62 грн. 
менше, ніж у 2018 році. На закупівлю необхідної навчальної і наукової літератури університет 
витратив 171733,00 грн. (це на 27982,00 грн. менше, ніж у 2018 році). 

 Оновлення книжкового фонду відбувається досить повільно через високу вартість 
видань. Якщо середня вартість книги, придбаної у 2015 р. становила 79,00 грн., то у 2019 р. – 
202,5 грн., що у 2,6 рази вище. 
 На передплату періодичних видань на 2019 рік було витрачено 102820,18 грн.  
 Всього передплачено 117 комплектів журналів і 10 – газет. 
 Для Етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка с. Велеснів було 
підписано «Вільне життя», «Літературна Україна», «Дзвін», «Народна творчість та етнологія». 
 Головними джерелами книгопостачання у 2019 році були:  

 Центр навчальної літератури (ТОВ); 
 «Гельветика» (ВД); 
 «Академія» (ТОВ ВЦ); 
 «Каравела»(ПП); 
 «Терно-граф» (ТзОВ); 
 «ЮРКА-ЛЮБЧЕНКА» (ТОВ); 
 «Фоліо» (Видавництво); 
 «Слово» (ВД); 
 «Таксон» (Видавництво); 
 Піча С. (ФОП); 
 Федчишин Н. С. (ПП); 
 Осадца Ю. В. (ФОП); 
 Марченко Т. В. (ФОП). 

 З видавничого відділу університету у фонду НБ надійшло 127 прим. видань на суму 
3210,00 грн.  

У 2019 році викладачами університету у фонд бібліотеки було передано 285 примірників 
(143 назви) власних наукових і навчально-методичних праць на суму 7136,00 грн. 
 Окрім того, у фонд бібліотеки надійшло 968 прим. подарованих книг від юридичних та 
фізичних осіб, серед яких: кафедра всесвітньої історії та релігієзнавства ТНПУ (5 прим.), Фонд 
національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича (8 прим.), ВД «Антиквар» (28 прим.), 
ректор, доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, заслужений діяч науки і 
техніки України Чебикін О. Я. (25 прим.), Горніцький В. М. (146 прим.), доктор політичних 
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наук, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ 
Лазарович М. В. (11 прим.), колишня працівниця НБ Сурікова-Олійник С. І. (23 прим.) та ін. 
 Активними дарувальниками були: доктор педагогічних наук, професор, перший 
проректор ТНПУ ім. В. Гнатюка Терещук Г. В., доктор педагогічних наук, професор, декан 
факультету педагогіки і психології Чайка В. М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Янкович О. І., доцент кафедри 
педагогіки та менеджменту освіти, керівник інклюзивно-ресурсного центру ТНПУ ім. 
В. Гнатюка Удич З. І., кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її 
навчання Потокій М. В., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і 
методики української та світової літератури ТНПУ ім. В. Гнатюка Ткачук М. П. колишній 
працівник, кандидат філологічних наук, доктор філософії, доцент кафедри німецької мови і 
методики викладання німецької мови Гінка Б. І., колишній працівник, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри математики і методики її викладання Возняк Г. М. 
 233 книги було передано в бібліотеку на безоплатній основі різними інститутами та 
організаціями: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України (15 прим.), Інститут 
педагогіки НАПН України (112), Інститут української мови НАН України (1 прим.), 
Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» (59 прим.), Ін-т інформаційних технологій і 
засобів навчання НАПН України (8 прим.), Ін-т обдарованої дитини НАПН України (5 прим.), 
Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам’яток культурної 
спадщини (31 прим.), Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. 
В. О. Сухомлинського (2 прим.). 
 За актами заміни у фонд надійшло 540 примірників на суму 14930,00 грн. 
 За книгообміном отримано 232 прим. на суму 11800,00 грн. із бібліотек:  

 Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського;  
 Наукова бібліотека Ужгородського національного університету;  
 Наукова бібліотека Запорізького університету; 
 Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. І. Франка; 
 Тернопільська обласна наукова бібліотека. 

 З обмінного фонду було відправлено 46 прим. документів до бібліотек: 
 Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського; 
 Державної науково-педагогічної бібліотека України імені В. О. Сухомлинського; 
 Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету; 
 Волинської обласної бібліотеки для юнацтва. 

 
Обмінний фонд НБ ТНПУ станом на 1.01.2020 р. 

Всього примірників 1443
у т.ч. надійшло примірників 72
у т.ч. передано примірників 46

 
 Із пропонованими для обміну виданнями можна ознайомитися на сайті бібліотеки. 
Режим доступу: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/exchange-fund. 
 Фонд рідкісних та цінних документів НБ ТНПУ у 2019 році підлягав інвентаризаціїі. 
За згодою членів комісії 416 прим. передано з фонду рідкісної та цінної літератури в загальний 
фонд, як такі, що не відповідають «Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань 
до Державного реєстру національного культурного надбання», затвердженого наказом 
Міністерства культури України № 437 від 14 червня 2016 року. Станом на 1.01.2020 р. фонд 
рідкісної та цінної літератури становить 16109 примірників. Зберігається фонд в окремому 
приміщені. 15655 документів представлено в електронному каталозі: книжкові видання – 
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повністю, періодичні – частково. Режим доступу: 
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocSearchForm. 
 Для забезпечення страхових копій, а також в наукових цілях продовжено оцифровування 
книг фонду. Всі оцифровані документи (138 одиниць збереження) представлено в інституційному 
репозитарії: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/659.  
 Окрім того, для забезпечення більшої інформативності про періодичні видання фонду 
було оціфровано зміст 1429 видань (4058 с.) 
 Оновлення бібліотечного фонду навчальними виданнями в 2019 році: 
 3176 / 327849 х 100% = 0,97% 
 Організація та збереження бібліотечного фонду 
 Збереження бібліотечних фондів є актуальним і складним завданням, адже бібліотека 
завжди вирішує дві протилежні проблеми – збереження фондів і водночас забезпечення до них 
доступу користувачів. Від успішного вирішення цього завдання залежить ефективність роботи 
всіх відділів бібліотеки. 
 Для збереження документів у відділах здійснювалися планові переобліки, відбір книг 
для ремонту, проводилась санітарно-гігієнічна обробка. Впродовж 2019 р. оправлено та 
відремонтовано 564 документи, зроблено 48 підшивок газет.  
 Упродовж року було передано документів: 

 на абонемент навчальної літератури – 871 прим. книг; 
 на абонемент наукової літератури – 184 прим. книг; 
 на абонемент художньої літератури – 355 прим. книг; 
 у сектор рідкісної літератури – 17 прим. книг; 
 в читальні зали: 

o книг, брошур – 1659 прим. 
o журналів – 1284 прим. 
o газет – 48 підшивок 
o авторефератів дисертацій – 433 прим. 
o дисертацій – 50 прим. 

 Відповідно до плану роботи бібліотеки у 2019 році було проведено інвентаризацію 
фонду філологічної літератури і видань іноземними мовами читального залу і книгосховища, 
фізико-математичної літератури абонементу навчальної літератури, рідкісної та цінної 
літератури наукової бібліотеки університету. 
 Перевірці підлягало 38536 примірників фонду філологічної літератури і видань 
іноземними мовами читального залу і книгосховища, 35935 примірників фізико-математичної 
літератури абонементу навчальної літератури і 16525 примірників книжкових пам’яток. Було 
виявлено недостачу 16 примірників фонду філологічної літератури і видань іноземними мовами 
читального залу і книгосховища, 11 примірників фізико-математичної літератури абонементу 
навчальної літератури і 3 примірників книжкових пам’яток. Разом: 30 примірників на суму 459 
грн. 41 коп. За згодою членів комісії на недостачу було зроблено заміну в кількості 30 прим. на 
суму 705,00 грн. Затрата часу на здійснення інвентаризації становила 2264 робочих годин. 
 Вилучення документів з бібліотечного фонду відбувалося за таких причин: загублені 
читачами, недостача, виявлена під час планової інвентаризації фонду, застарілі. Списання 
документів, що знаходилися на балансовому обліку, здійснювалося відповідно до діючого 
порядку індексації вартості. Документи, що вибули, виключено з усіх облікових форм, у т. ч. 
індивідуальних, каталогів, картотек, про що зроблено відповідний запис в акті на вилучення та 
відповідних облікових формах. Було здійснено вивезення списаних книг. 
 Загалом у 2019 році було списано 5883 документів на суму 7345,00 грн. 
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 Упродовж року проводилась профілактична робота із забезпечення належного 
санітарного та гігієнічного стану зберігання документів в бібліотеці.  
 Наукове опрацювання документів. Організація пошукового апарату 
 Упродовж 2019 року співробітники відділу комплектування та наукової обробки 
документів, інформаційно-бібліографічного відділу здійснювали оперативне відображення 
бібліотечного фонду в електронному каталозі, а також в генеральному та нумераційному 
карткових каталогах.  
 В генеральний картковий каталог було роздруковано і влито 1537 карток, в 
нумераційний  3109 індикаторів.  
 Електронний каталог відображає весь бібліотечний фонд. Кількість записів в ЕК  
641643. 

 

Вид документа Кількість записів, 2018 Кількість записів, 2019 
Книги 166326 169953 
Брошури 2363 2380 
Автореферати 8668 9045 
Дисертації 679 726 
Періодичні видання  79547 80879 
Серіальні видання 1610 1664 
Дипломні роботи 14752 14877 
Статті 266759 279043 
Складові частини документів 17692 19235 

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року «Про 
припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження 
Універсальної десяткової класифікації» організовано перестановку та пересистематизацію 
фонду навчального абонементу за індексами УДК.  

Обслуговування користувачів та документовидача 

 Якісне та оперативне обслуговування користувачів, забезпечення потреб читачів в  
отриманні навчальної та наукової інформації, покращення умов самостійної роботи студентів у 
читальних залах бібліотеки, збільшення сервісних послуг  основні актуальні завдання 
діяльності наукової бібліотеки. Робота спрямовувалася на максимальне задоволення 
інформаційних потреб користувачів у процесі навчальної, професійної, наукової та 
загальнокультурної діяльності. Здійснювалася необхідна робота з організації, раціонального 
розміщення, зберігання та використання фондів. 
 Мережа диференційного обслуговування користувачів містить: 

 7 читальних залів на 308 посадкових місць (загальний читальний зал, зал суспільної 
літератури, зал філологічної літератури і видань іноземними мовами, дисертаційний 
читальний зал, зал рідкісних і цінних видань, зал електронних ресурсів, освітній хаб); 

 3 абонементи (абонемент навчальної літератури, абонемент наукової літератури, 
художній абонемент); 

 2 бібліотеки кафедр.  
 Загалом наукова бібліотека обслуговує 10 факультетів університету, центр довузівської 
підготовки та післядипломної освіти. 
 Обслуговування здійснюється також через надання необмеженого відкритого доступу 
до Е-ресурсів (електронний каталог, інституційний репозитарій, сайт бібліотеки, бібліотека е-
книг). До послуг користувачів також електронна доставка документів (ЕДД). 
 Інформування про надходження нової літератури здійснювалося через: 
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 бюлетені нових надходжень; 
 виставки нових надходжень; 
 оголошення, телефон, електронні скриньки; 
 соціальні мережі (Facebook). 

Робота відділу обслуговування (абонементи)  

 Структура відділу обслуговування (абонемент): 
 абонемент навчальної літератури; 
 абонемент наукової літератури; 
 абонемент художньої літератури. 

 Бібліотечний фонд абонементу навчальної, наукової та художньої літератури становить 
325767 тис. прим., у т. ч.: 

 абонемент навчальної літератури – 231668 тис. прим.,  
 абонемент наукової літератури – 25696 тис. прим.,  
 абонемент художньої літератури – 68403 тис. прим. 

 За поточний рік фонди абонементу навчальної, наукової та художньої літератури 
поповнились новою літературою на 775 назв, 1359 прим., а саме: 

 абонемент навчальної літератури – 361 назва, 881 прим.; 
 абонемент наукової літератури – 95 назв, 133 прим.; 
 абонемент художньої літератури – 319 назв, 345 прим. 

 Упродовж 2019 р. співробітники абонементу провели інвентаризацію фонду фізико-
математичної літератури. Виявлено недостачу 11 книг, на які зроблена відповідна заміна. 62 
книги передано у читальні зали. Станом на кінець року цей фонд становить 38528 тис. прим. 
 Для збереження літератури у відділах здійснювалися звірки літератури окремих галузей 
знань, відбір літератури для ремонту, відбір непрофільної літератури для подальшого списання, 
проводилась санітарно-гігієнічна обробка. Упорядковано фонд філологічної літератури та 
документів іноземними мовами, фізико-математичних наук, технічних наук, фізичного 
виховання, мистецтва. 
 Бібліотекарі абонентів підготували акт на списання із своїх фондів 5357 тис. документів 
застарілих за змістом. 
 У 2019 році зменшилася кількість користувачів на абонементах: 
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 Щодо відвідування абонементів. У порівнянні з 2018 роком, кількість відвідувань 
зменшилася на 6% (2018 р. – 49528, 2019 р. – 46177). Частково це можна пояснити наявністю 
потужної бази електронних курсів в університеті, частково – недостатньою кількістю сучасних 
навчальних підручників і посібників на абонементі навчальної літератури, зменшенням 
загальної кількості здобувачів вищої освіти в університеті. 

 

 Показник книговидачі загалом майже не змінився: збільшився лише на 45 позицій.  
 

Книговидача 2018 2019 

Абонемент навчальної літератури 73460 73476 
Абонемент наукової  літератури 5630 5312 
Абонемент художньої літератури 35500 43651 
Бібліотеки кафедр 13500 5696 

РАЗОМ: 128090 128135 
 

 Працівники абонементу художньої літератури видали на 8151 примірник більше, що 
пояснюється постійним поповненням фонду творами сучасних авторів. 
 Отже, упродовж року всіма пунктами видачі абонементів видано 128135 документів, з 
них 73476 – на абонементі навчальної літератури, 5312 – на абонементі наукової літератури, 
43651 – на абонементі художньої літератури, 5696 – бібліотеками кафедр. 
 Кількість прийнятих і розставлених у фонд документів за звітний період становить 
122652 од. 

Навантаження на одного працівника 
Користувачі  934 
Відвідування 5772 
Книговидача 16016 

 
 Упродовж 2019 року обслуговування студентів на абонементі навчальної літератури 
здійснювалось як індивідуальним, так і груповим методом. На початку нового навчального року 
працівники бібліотеки активно співпрацювали з викладачами кафедр – під час підготовки 
комплектів літератури. На початку І семестру оперативно було здійснено книговидачу 
навчальної літератури студентам 1-5 курсів усіх спеціальностей та форм навчання. Всього у 
вересні було видано 17192 примірники книг. 
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 Всі студенти 1-го курсу були забезпечені комплектом книг з усіх дисциплін. Для них 
були проведені бесіди про структуру бібліотеки, її фонди, правила користування. 
 Робота з боржниками. Наприкінці серпня підготовлено списки студентів-боржників і 
передано деканам факультетів для подальшої роботи із ліквідації заборгованості. Станом на 
01.09.19 було 487 студентів-боржників (3027 книг). В результаті ретельної роботи залишилося 
94 боржника (353 книги). Найбільший показник по заборгованості літератури в цьому році у 
студентів філологічного факультету (72 документи), факультету іноземних мов (53 документи), 
на інших факультетах у студентів-боржників залишається 228 документів. 

 
Вид роботи К-ть 

Кількість листів (поштою)  14 
Кількість електронних листів (повідомлень через соцмережі) 82 
Кількість дзвінків  112 
Кількість персональних зустрічей  92 
Кількість звернень у деканати та факультети 34 
Повернуто книг 2705 
Зроблено заміну  94 

 Ефективним методом запобігання читацької заборгованості було, є та залишається 
підписання студентами обхідних листків після закінчення навчання (підписано близько 700 
обхідних).  
 При вивченні читацьких потреб користувачів, ведеться облік відмов необхідної 
літератури для подальшого комплектування фонду. Кількість відмов на читацькі замовлення за 
2018 р. становить – 568 за такими причинами: 

 видано читачеві – 392 од.;  
 немає на абонементі –176 од. 

 Працівниками навчального та наукового абонементу здійснено перереєстрацію книг на 
формулярах викладачів, аспірантів, співробітників університету. На початок звітного року було 
86 боржників, перереєстрували літературу близько 42 користувачам.  

Робота відділу обслуговування (читальні зали)  

 Працівники читальних залів обслуговують користувачів всіх категорій науковою та 
навчальною літературою, надають допомогу у пошуку та отриманні інформації, а також 
організовують культурно-просвітницькі заходи: круглі столи, семінари, святкові академії, 
літературно-музичні композиції, конференції тощо. 
 У структурі відділу є сектор зберігання фонду та шість читальних залів: 

 загальний читальний зал; 
 зал суспільно літератури; 
 зал філологічної літератури та видань іноземними мовами; 
 зал рідкісної та цінної літератури; 
 дисертаційний читальний зал; 
 зал електронних ресурсів. 

На базі читального залу літератури з природничих та прикладних наук, культури, 
мистецтва та спорту створено Освітній хаб – презентаційно-тренінгово-виставково-
розважально-навчальний центр з комфортними умовами та необхідними технічними ресурсами 
для реалізації проектів прогресивних, креативних експериментаторів та імплементаторів 
освітніх змін. 

Освітній хаб – це поліфункціональний мультимедійний майданчик для проведення 
актуальних тематичних заходів, конференцій, майстер-класів, воркшопів, хакатонів, пітчингів, 
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зустрічей з інвесторами; це креативний простір для залучення активних студентів, освітян, 
професіоналів різних галузей, готових розповісти про власні ефективно реалізовані проекти. 
 Формування і організація бібліотечних фондів (читальні зали) 
 Загальний фонд відділу обслуговування (читальні зали) бібліотеки на 1.01.2020 року –
288849 документів. Надійшло нових надходжень – 5843 примірники.  
 У 2019 році продовжувалась ретроконверсія рідкісних періодичних видань, яку було 
розпочато у 2018 році. Протягом поточного року працівниками залу рідкісних та цінних видань 
та дисертаційного залу внесено в ЕК 1386 бібліографічних описів. Окрім того, для забезпечення 
більшої інформативності про періодичні видання фонду було оціфровано зміст 1429 видань 
(4058 с.) 
 Проводиться робота з фондом для виявлення багатоекземплярної, застарілої, 
непрофільної літератури, а також документів, що не користуються попитом. Відібрані 
періодичні видання та книги з каталожними картками передаються у сектор зберігання фонду, 
на абонемент або відкладаються для списання.   
 Обслуговування у читальних залах 
 У звітному році читальними залами були обслужені 7792 користувачі, кількість 
відвідувань –82391, книговидача – 482927 документів. 
 Фондами читальних залів НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка користувалися читачі з Львівської, 
Івано-Франківської, Хмельницької, Рівненської, Вінницької, Київської, Волинської, 
Дніпропетровської, Житомирської та інших областей України.  
 У 2018 фондами нашої книгозбірні цікавились користувачі із-за кордону, у тому числі з 
Польщі: з Міністерства культури та національної спадщини Польщі (пол. Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej); з Варшавського університету (відділ 
педагогіки); з Польської Академії Наук у Варшаві (пол. Polska Akademia Nauk, ПАН); з Академії 
ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Кшиштоф Чайковскі 
з Академії ім. Яна Длугоша вже став нашим постійним читачем. В колі його інтересів   
колекція мецената Чесновського. 
 Необхідно зазначити, що читальні зали відвідали люди різного соціального статусу: 
вчителі, студенти і викладачі інших закладів вищої освіти, пенсіонери, лікарі, учні середніх 
шкіл, аспіранти, вихователі та інші. 
 У читальному залі філологічної літератури і видань іноземними мовами діє офіційна 
зона буккросингу на якій представлено 48 документів. 
 Працівники залів здійснювали аналітичний опис наукових збірників – 3376 стаття. 
 У 2019 р. здійснено інвентаризацію книжкових пам’яток і фонду філологічної 
літератури і видань іноземними мовами читального залу і книгосховища. Було перевірено 38536 
примірників фонду філологічної літератури і видань іноземними мовами читального залу і 
книгосховища і 16525 примірників книжкових пам’яток, проставлено на них відмітку року 
інвентаризації, зроблені відповідні відмітки в індикаторах і в інвентарних книгах. На виявлену 
недостачу (16 примірників фонду філологічної літератури і видань іноземними мовами 
читального залу і книгосховища і 3 примірники книжкових пам’яток) зроблено заміну. 

 
Навантаження на одного працівника 

Користувачі  649 
Відвідування 6866 
Книговидача 40243 
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Довідково-бібліографічна робота та інформаційне обслуговування 

 Основні напрями довідково-бібліографічної діяльності та інформаційного 
обслуговування інформаційно-бібліографічного відділу: 

 організація та удосконалення довідково-бібліографічного апарату НБ;  
 організація довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування 

користувачів НБ; 
 наповнення й редагування бази даних «Електронна картотека статей»; 
 бібліографічне інформування (систематична робота, спрямована на задоволення 

запитів користувачів); 
 бібліографічні консультації; 
 рекомендаційно-бібліографічне обслуговування, яке здійснюється шляхом 

підготовки рекомендаційних списків літератури, бібліографічних оглядів, ВРІ за 
визначеними темами; 

 формування інформаційної та читацької культури користувачів НБ;  
 науково-бібліографічна робота, укладання бібліографічних покажчиків, списків 

літератури. 
 Окрім інформаційно-бібліографічного відділу в інформаційно-бібліографічному 
обслуговуванні беруть участь всі підрозділи бібліотеки. 
 Штат відділу у 2019 р.  5 працівників (4,5 ставки): завідувач відділу, 2 провідних 
бібліотекарі (2 ст.), 2 бібліотекарі 1-ї категорії (1,5 ст.). 
 У звітному 2019 році зусилля співробітників відділу були спрямовані на удосконалення 
використання інформаційних технологій в довідковому та інформаційно-бібліографічному 
забезпеченні користувачів, на розвиток електронної бази даних, навчання персоналу та 
підвищення їх кваліфікації. Упродовж року об’єм БД статей зріс на 13928 записів і становить 
298277 записів. 
 Упродовж року:  

 переглянуто документів – 2233; 
 кількість складених аналітичних описів – 13928; 
 пересистематизовано статей на УДК – 4147. 

 З 2012 року аналітичний запис документів відображається лише в електронному 
каталозі. Створено 64 предметних рубрик для ЕК, 69 персоналій, 2 АПП до УДК, 2 сценарії, 
редаговано 47 персоналій. 
 Упродовж 2019 р. працівниками відділу було обслужено 818 користувачів. 

Користувачі 818 
у т. ч.:  

студенти 760 
аспіранти 11 
магістри 29 
професорсько-викладацький склад університету  57 
інші  2 

 Упродовж року здобувачам вищої освіти і викладачам університету надавалися 
тематичні, інформаційні, уточнюючи довідки та систематизувалися наукові документи за 
індексами УДК. 
 

Виконано довідок, всього 3381 
у т.ч. тематичних 838 
у т.ч. в автоматизованому режимі 874 
у т.ч. заіндексовано  документів (УДК) 1669 
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 У 2019 працівниками відділу надано 14 електронних довідок: 
1. Людське буття та його основні параметри (7 дж.); 
2. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла (8 дж.); 
3. Нематоди – паразити рослин (12 дж.); 
4. Організація роботи дитячих садків за кордоном (7 дж.); 
5. Сільськогосподарська ентомологія (8 дж.) 
6. Управління освітнім процесом: інноваційні рішення у педагогічному менеджменті (9 дж.); 
7. Хореографія в дошкільних закладах (10 дж.); 
8. Особливості релігійного туризму в Україні (9 дж.); 
9. Зарубіжна література у перекладацькій діяльності І. Я. Франка (12 дж.); 
10. Методи та типи оцінки природно-рекреаційних ресурсів територій (12 дж.); 
11. Сучасна нон-фікшн для дітей: структурні та функціональні характеристики (10 дж.); 
12. Захист інформації (10 дж.); 
13. Використання ігрових технологій на уроках іноземної мови (21 дж.); 
14. Технологія випилювання лобзиком (14 дж.). 

 Підсобний фонд інформаційно-бібліографічного відділу становить 427 документів 
(довідкові та фахові видання).  
 

Видано документів 4263 
у т. ч. книг 3219 
у т. ч. періодичних видань 1044 

 У режимі вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) обслужено:  
 кількість абонентів – 5; 
 кількість тем – 5; 
 кількість інформаційних повідомлень, направлених абонентам ВРІ – 45; 
 кількість позицій – 55. 

 Упродовж 2019 року користувачам надіслано 544 повідомлення електронною поштою 
та надано 1342 бібліографічні консультації. Надавалась консультаційна та практична допомога 
щодо вдосконалення навичок роботи з електронним каталогом та традиційним довідковим 
апаратом, а також складання і оформлення списків літератури до курсових та випускових робіт, 
надання індексів УДК. 
 Працівники відділу щоквартально готують «Інформаційний бюлетень нових 
надходжень», який містить новинки друкованих джерел поточного року. Описи подано 
відповідно до національного стандарту «ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Матеріал згруповано за галузями 
знань, у межах галузі – за алфавітом авторів або назв видань. Для зручності використання 
джерел надано інформацію про місце знаходження документів у структурних підрозділах 
бібліотеки та кількість примірників, електронні версії яких представлено також на сайті 
бібліотеки. 
 Серед традиційних форм масового інформування – створення та оформлення різних 
інформаційних та тематичних виставок. 
 На сайті розміщено 9 бібліографічних оглядів літератури та віртуальних виставок, на 
яких представлено 108 документів: 

1. «Крокуємо шляхами поета-земляка» : 55 років від д/н Василя Махна (1964) – 
тернопільського поета, прозаїка, есеїста, перекладача, літературознавця : 
бібліографічний огляд літератури / підготувала І. В. Беновська. – Тернопіль, 2019. – 
11 джерел. – URL: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/exhibitions/2741-mahno-v ; 

2. «Поезія – свобода серця…» : 90 років від дня народження І. О. Світличного  
(1929–1992), українського поета, літературознавця, перекладача : бібліографічний 
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огляд літератури / підготувала С. Б. Тененьська. – Тернопіль, 2019. – 11 джерел. – 
URL: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/exhibitions/2687-s ;  

3. «Той, що озброїв астрономію» : 455 років від дня народження Галілео Галілея  
(1564–1642), італійського фізика, математика, астронома, механіка : 
бібліографічний огляд літератури / підготувала С. Б. Тененьська. – Тернопіль, 
2019. – 9 джерел. – URL: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/exhibitions/2564-g ;  

4. Апостол правди і науки : 120 років від дня народження Г. С. Костюка 1899–
1982), українського психолога : бібліографічний огляд літератури / підготувала 
С. Б. Тененьська. – Тернопіль, 2019. – 8 джерел. – URL: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/exhibitions/2828-kostjuk ;  

5. Визначні українки – вчені в царині педагогіки : бібліографічний огляд літератури / 
підготувала Н. В. Галіцька. – Тернопіль, 2019. – 9 джерел. – URL: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/exhibitions/2577-z. 

6. Іван Мазепа – будівничий української культури : 380 років від дня народження 
І. С. Мазепи (1639–1709) українського військового політичного і державного діяча, 
гетьмана України : бібліографічний огляд літератури / підготувала Н. І. Пельо. – 
Тернопіль, 2019. – 10 джерел. – 
URL:http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/exhibitions/2585-mazepa. 

7. Історична проза Юліана Опільського : 135 років від дня народження 
тернопільського письменника, майстра історичної прози, філолога, педагога : 
бібліографічний огляд літератури / підготувала І. В. Беновська. – Тернопіль, 2019. –
25 джерел. – URL: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/exhibitions/2956-opilskuj ;  

8. Вишиванка – символ України, дзеркало народної душі : до дня вишиванки : 
бібліографічний огляд літератури / підготувала С. Б. Тененьська. – Тернопіль, 
2019. – 9 джерел. – Режим доступу: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/exhibitions/2638-v ;  

9. Роман Іваничук – майстер історичного роману : 90 років від дня народження 
Р. І. Іваничука, українського письменника, громадського діяча, одного з 
організаторів Товариства української мови ім. Т. Шевченка : бібліографічний огляд 
літератури / підготувала Н. В. Галіцька. – Тернопіль, 2019. – 10 джерел. – URL: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/exhibitions/2648-iv. 

 За звітний період співробітниками відділу підготовлено 12 інформаційних списків 
літератури, в яких представлено 2026 джерел:  

1. «Життя його – обірвана струна…» : 70 років від дня народження Володимира 
Івасюка – українського поета і композитора : інформаційний список літератури / 
підготувала Н. І. Пельо. – Тернопіль, 2019. – 55 джерел. – URL: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/bibliography-lists/276-bib-lists-liter-19/2574-
ivasjyk.; 

2. Науково-педагогічний доробок Мешка Олександра Івановича : до 55-річчя від дня 
народження кандидата психологічних наук, доцента кафедри психології : 
інформаційний список літератури / підготувала С. Б. Тененьська. – Тернопіль, 
2019. – 143 джерела. – URL: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/bibliography-
lists/2; 

3. Аутизм: міфи і реальність : до Всесвітнього дня поширення інформації пpо 
проблеми аутизму : інформаційний список літератури / підготувала 
С. Б. Тененьська. – Тернопіль, 2019. – 63 джерела. – URL: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/bibliography-lists/2 ;  

4. Науковий і творчий здобуток Онишківа Зіновія Михайловича : до 65-річчя від 
д/н д-ра педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки і методики початкової та 
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дошкільної освіти : інформаційний список літератури / підготувала М. Л. Папай. – 
Тернопіль, 2019. – 70 джерел. – URL: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/bibliography-lists/2; 

5. «Навіки герої, яких забути не можна…» : вшануванню пам'яті Героїв Небесної 
Сотні присвячується : інформаційний список літератури / підготувала Н. І. Пельо. – 
Тернопіль, 2019. – 85 джерел. – URL: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/bibliography-lists/276-bib-lists-liter-19/2569-
nebesna-sotnja; 

6. Дивосвіт української писанки : інформаційний список літератури / підготувала 
С. Б. Тененьська. – Тернопіль, 2019. – 58 джерел. – URL: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/bibliography-lists/2; 

7. Соціальна психологія дитячої субкультури : до Всеукраїнського дня психолога : 
інформаційний список літератури / підготувала М. Л. Папай. – Тернопіль, 2019. – 
71 джерело. – URL: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/bibliography-lists/2; 

8. Дмитро Чижевський – український учений-енциклопедист світового рівня : 
125 років від д/н українського ученого, філософа, літературознавця, дослідника 
української та слов’янської літератури : інформаційний список літератури / 
підготувала Н. І. Пельо. – 75 джерел. – URL: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/bibliography-lists/2; 

9. Дослідник людських душ : до 60-річчя від дня народження Сіткара Віктора Ілліча, 
кандидата психологічних наук, доцента кафедри практичної психології : 
інформаційний список літератури / підготувала І. В. Беновська. – Тернопіль, 2019. – 
166 джерел. – URL: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/bibliography-lists/276-bib-
lists-liter-19/2663-sitkar-2 ; 

10. Мовознавчі досягнення Бабій Ірини Михайлівни : до 50-річчя від д/н кандидата 
філологічних наук, доцента кафедри загального мовознавства і слов’янських мов : 
інформаційний список літератури / підготувала Н. В. Галіцька. – Тернопіль, 2019. – 
66 джерел. – URL: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/bibliography-lists/276-bib-
lists-liter-19/2679-babij-i-m; 

11. «Соборна мати Україна – одна на всіх, як оберіг...» : 100 років з часу урочистого 
проголошення на Софійському майдані в Києві Універсалу про об'єднання УНР і 
ЗУНР у соборну Україну : інформаційний список літератури / підготувала 
Н. І. Пельо. – Тернопіль, 2019. – 65 джерел. – URL: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/bibliography-lists/276-bib-lists-liter-19/2553-
sobornist. 

12. Новаторство Миколи Лукаша в історії українського художнього перекладу : 
100 років від д/н українського перекладача і лінгвіста, політолога, дослідника 
творів світової літератури : інформаційний список літератури / підготувала 
І. В. Беновська. – Тернопіль, 2019. – 61 дж. – URL: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/bibliography-lists/276-bib-lists-liter-19/2985-
lykash. 

 Проведено 4 інформаційні заходи: 
1. Тиждень кафедри філософії до Всесвітнього дня філософії: 

 виставка наукової, науково-популярної, навчальної літератури з дисциплін 
філософського циклу; 

 вікторина «Цікава філософія»; 
 весіда «Філософія кейтерингу (Entertainment)»; 
 вруглий стіл на тему «Проблеми людини в сучасній філософії»; 
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 вайстер-клас для аспірантів і магістрів університету на тему «Як оформити 
список використаних джерел до наукової статті»; 

 інтелектуальний перформанс, присвячений творчості видатного українського 
філософа, педагога та просвітителя Григорія Сковороди. 

2. Тиждень природничих наук: 
 виставка навчальної літератури з природничих дисциплін викладачів ТНПУ; 
 презентація унікальних рідкісних і цінних видань природничого напрямку, які 

зберігаються в книгозбірні; 
 конкурс на кращого знавця природничих наук «Таємнича скринька» (для 

студентів-магістрів); 
 бесіда «Скажемо пластику: ні!»; 
 квест «Рослини навколо нас». 

3. День інформації «Впровадження інформаційних технологій у бібліографічному 
інформуванні користувачів в університетських бібліотеках»: 
 екскурсія по відділах наукової бібліотеки ТНПУ;  
 виставка «Друковані видання Наукової бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка» 
 заняття «Інформаційна культура студентів»; 
 тренінг «Навчання з раціонального пошуку інформації»; 
 презентація залу електронних ресурсів книгозбірні. 

4.  Тиждень першокурсника: 
 виставка нових надходжень «Усвіті цікавого»; 
 бесіда «Історія університетської книгозбірні»; 
 екскурсія по відділах наукової бібліотеки ТНПУ; 
 заняття «Основи інформаційної культури: пошук інформації в основних базах 

даних бібліотеки». 
 Формування інформаційної культури читачів 
 Формування інформаційної культури користувачів НБ ТНПУ ґрунтується на 
системності, безперервності, діяльнісному підході до вдосконалення цього процесу. 
Інформаційна культура формує способи взаємодії студентів і викладачів на основі 
інформаційної компетентності, розвиває вміння і навички роботи з інформацією. Належний 
рівень інформаційної культури – це уміння усвідомлювати та формулювати власні інформаційні 
запити; готовність і уміння оперувати різними джерелами інформації, здійснювати їх свідомий 
вибір; спроможність створювати, зберігати та розповсюджувати інформацію, використовувати її 
в навчальній та науковій діяльності. Виконання цих завдань є основною метою занять з 
інформаційної культури, які проводять працівники інформаційно-бібліографічного відділу і 
відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення. Дуже важливим є момент 
одночасного підвищення інформаційної культури і тих, хто навчається, і тих, хто навчає. 
 Робота всіх працівників бібліотеки була спрямована на підвищення інформаційної 
грамотності здобувачів вищої освіти. Для студентів першого курсу проведено 18 занятій з 
екскурсією по бібліотеці (185 осіб). На них розглянуто такі теми:  

 бібліотека закладу вищої освіти, її структура, правила користування, функції та 
сервісні послуги;  

 традиційний довідково-пошуковий апарат бібліотеки;  
 новітні інформаційні технології в бібліотеці;  
 автоматизований інформаційний пошук.  

 Для магістрантів проведено 6 занятій. На них розглянуто такі питання: 
 вимоги до оформлення списків використаних джерел в наукових працях; 
 наукометричні бази даних; 
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 академічна доброчесність здобувачів вищої освіти. 
 Для науково-педагогічних працівників було організовано 2 заняття на тему «Створення 
власних профілів в різних наукометричних базах, отримання ідентифікатора науковця (ORCID 
ID, ResearcherID)». 

Автоматизація бібліотечних процесів та електронні ресурси 

 Використання сучасних інформаційних технологій в бібліотеці – це реалії сьогодення, 
що стали стратегічним напрямком модернізації й перспективою розвитку партнерських 
відносин з бібліотечним, інформаційним і культурним співтовариством.  
 Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення є структурним 
підрозділом наукової бібліотеки університету. В структурі відділу виділено два сектори: 

– підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного забезпечення; 
– комп’ютерного забезпечення. 

 Працівники відділу обслуговують зал електронних ресурсів на 36 робочих місць. 
Кількість користувачів залу електронних ресурсів становить 1176 осіб. 
 

Категорія користувача Кількість користувачів 
Студенти денного відділення  1119 
Студенти заочного відділення  42 
Викладачі  10 
Аспіранти, докторанти  0 
Інші  5 

 Відвідування залу електронних ресурсів – 5593. Зал електронних ресурсів 
використовували для проведення тестування – 52, екскурсій – 15, навчальних занять – 24, 
екзаменів – 38, консультацій – 8 та лекцій – 6. 
 Щоби забезпечити інформаційні потреби користувачів, підвищити якість бібліотечних 
продуктів і послуг відділ удосконалює та впроваджує нові бібліотечно-інформаційні і 
комунікаційні технологій в роботу бібліотеки. Відділ сприяє формуванню електронних ресурсів 
і сервісів як середовища швидкого доступу до інформації.  
 Упродовж року проводилась робота щодо:  

 підтримки мережевої сітки бібліотеки в робочому стані;  
 проведення профілактичних робіт з обладнанням та програмними засобами у 

відділах бібліотеки; 
 забезпечення використання технологій WI-FI в бібліотеці. 

 Програмне забезпечення та робота з базами даних  
 В роботі використовуються програмні продукти: УФД/БІБЛІОТЕКА, Microsoft 
Windows, DSpace, Windows Server 2008 R Enterprise, Microsoft Office, Ubuntu server. 
 Автоматизація бібліотечних процесів здійснюється за допомогою АІБС 
“УФД/БІБЛІОТЕКА”. Автоматизовані основні технологічні процеси. Технічна підтримка АІБС 
“УФД/БІБЛІОТЕКА”, налаштування серверної та клієнтської частини здійснюється завідувачем 
сектору підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного забезпечення.  
 Основні напрями роботи відділу інформаційних технологій та комп’ютерного 
забезпечення 

 Створення записів у базі даних «Читачі», які генеруються з бази Приймальної комісії 
університету.  

 Проведення профілактичних робіт для ефективного функціонування програмного 
забезпечення (поновлення антивірусних баз, перевірка на віруси, установка 
допоміжних програм).  
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 Резервне копіювання електронних баз даних НБ університету.  
 Підтримка електронного каталогу бібліотеки.  

 WEB-каталог поєднує у собі бібліографічну базу даних, що працює в режимі реального 
часу та містить інформацію про видання в цілому і примірники, наявні в бібліотеці. Окрім того, 
він є інструментом для швидкого та якісного багатоаспектного пошуку і доступу до ресурсів та 
сервісів бібліотеки, власного електронного формуляра. 
 Упродовж 2019 року працівники відділу зареєстрували і засистематизували в ЕК: 

 дисертацій – 50,  
 магістерських робіт здобувачів вищої освіти – 1125. 

 Відскановано і переведено в цифровий формат зміст 1429 періодичних видань (4058 с.) 
з фонду рідкісної і цінної літератури (видання 824–1939 рр.). 
 Перелік таблиць (баз даних) на 1.01.2020: 

 Каталог книг 
 Каталог книг-стародруків 
 Каталог авторефератів і дисертацій 
 Систематична картотека статей 
 Каталог газет і журналів 
 Каталог нотних видань 
 Каталог образотворчих видань 
 Каталог картографічних видань 
 Каталог документів на змінних носіях 
 Краєзнавство 
 Книжкові знаки РЦВ 
 Наукові керівники і консультанти дисертацій 
 Науковці ТНПУ в наукометричних базах даних 
 Опоненти дисертацій 
 Персоналії 
 Сценарії шкільних заходів 
 Тематична картотека художніх творів 
 Електронна бібліотека оцифрованої літератури 
 Повнотекстова БД статей 
 Повнотекстова БД рідкісних видань 
 Повнотекстова БД Наукових записок ТНПУ та інших наукових видань університету 
 Повнотекстова БД авторефератів дисертацій 
 Повнотекстова БД дипломних робіт 
 Повнотекстова БД дисертацій  
 БД електронних довідок, рекомендаційних та інформаційних списків 
 БД списків нових надходжень 
 БД «Дарунки бібліотеці» 
 БД віртуальних виставок 
 БД персональних бібліотек науковців 
 Фахові видання України 

 Загальний обсяг баз даних становить 669321 запис. 
 Функціонують службові БД: «Надходження до фонду», «Вибуття з фонду», «Потреби», 
«АПП до УДК», «Дисципліни», «Читачі», «Спеціальності ВАК», «УДК. Основні таблиці», 
«УДК. Допоміжні таблиці», «Організації», «Надання послуг», «Масові заходи». 
 Web-сайт (http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php) 
 Основна інформація про роботу бібліотеки, про її структуру, ресурси, послуги, події і 
т.п. представлена на web-сайті бібліотеки. Інформація є актуальною і постійно поновлюється. 
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Web-сайт має українську та англомовну версію. Програмне забезпечення, на якому базується 
web-сайт бібліотеки, є відкритою системою, що забезпечує можливість легко, зручно та 
оперативно вносити зміни та доповнення до інформативної частини сайту. Програмне 
забезпечення web-сайту – Joomla, версія 3.8.13. 
 Упродовж року проводилась підтримка належного робочого стану інтернет-ресурсів 
бібліотеки: 

 оновлення програмного забезпечення до актуальних версій; 
 вирішення проблемних питань, які виникають під час роботи користувачів та 

редакторів з бібліотечними інформаційними ресурсами; 
 захист від спам-роботів на основі САРТСНА технології. 

 Кількість звернень до веб-сайту бібліотеки – 27640. 
 У 2019 році здійснено корегування англомовної сторінки сайту 
(http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/en/): 

1. Створено та перекладено англійською мовою пункти меню (12): 
2. Перекладено та замінено статей (20). 
3. Створено 68 асоціації між матеріалом (статі, категорії, пункти меню) на 

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/en/ та http://www.library.tnpu.edu.ua. 
4. Редаговано статі та категорії (код html, параметри налаштування та відображення 

сторінок). 
5. Створено нові модулі (4) – Resource ТNPU, We are on social networks, Calendars, 

Scientometry. 
6. Знято з публікації модуль Tag cloud і пунк меню Inquiry Apparatus (6-підпунктів). 
7. Редаговано модуль: Other, Library edition, Fotos, Contacts, Electronic reference. 

 На сайті розроблено сторінку «Науковці ТНПУ», яка містить 181 профіль викладачів 
університету, прописано 1574 ел. адрес (GoogleАкадемія, Web of Science, Наука України, 
Scopus). 
 Підключено на сайті:  

 наукові записки та інші наукові видання – 28; 
 культурно-просвітницька робота: архів бібліотечних подій, оголошення – 29, вітання, 

ювіляри – 18; 
 дарунки бібліотеці – 452 книги; 
 фотогалерея – 287 фотографій; 
 фахові видання – 1010 посилань на сайти. 

 У 2019 р. через сайт бібліотеки організовано тестовий доступ до міжнародних 
повнотекстових баз даних: Ebscohost (пакет "EP Package standard"; містить 11 баз даних, що 
висвітлюють широкий спектр тем: від бізнесу та гуманітарних наук до медицини та екології),  
Statista (одна з найуспішніших статистичних баз даних в світі, платформа містить більше 
1000000 статистичних даних з більш ніж 80 000 тем; охоплює близько 170 різних галузей). На 
виконання Наказу МОН України № 1213 від 06.11.2018  «Пpo надання доступу закладам вищої 
освіти і науковим установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки 
України, до електронних наукових баз даних» забезпечено доступ до електронних баз даних 
Scopus і Web of Science. 
 На сайті представлено такі електронні сервіси. 
 Електронна довідка – користувач бібліотеки може отримати інформацію про роботу 
бібліотеки, її ресурси та послуги е-поштою (library@tnpu.edu.ua) або звернутись персонально до 
довідкової служби (http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/poslugu/virtual-reference). 
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 Електронна доставка документів (ЕДД) – замовлення цифрових копій статей, 
фрагментів чи розділу книги з фондів бібліотеки університету 
(http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/poslugu/edd-elektronna-dostavka-dokumentiv). 
 Визначення індексів УДК  on-line послуга індексації наукової продукції користувачів 
бібліотеки (http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/poslugu/indeks-udk). 
 Інституційний репозитарій Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка (DSpace_TNPU 
http://dspace.tnpu.edu.ua:8080/jspui/?locale=uk) працює з 1 вересня 2011 року. 
 Основне призначення DSpace_TNPU – накопичення, систематизація та зберігання 
інтелектуальних продуктів університетської спільноти, а також поширення цих матеріалів у 
цифровому форматі засобами Інтернет-технологій у середовищі світового науково-освітнього 
співтовариства.  
 Програмне забезпечення, на якому базується репозитарій (DSpace версія 6.3.) є 
відкритою системою, яка забезпечує можливість зручно та оперативно наповнювати фонди 
архіву, а також вносити зміни та доповнення до інформативної частини сторінки репозитарію.  
 Працівники відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення постійно 
корегують та наповнюють фонди репозитарію. Протягом року зареєстровано і збережено в базі 
1263 документів: статей з фахових видань університету – 672, матеріалів конференцій – 170, 
дисертацій – 28, авторефератів дисертацій – 60, інших праць викладачів – 333. На 1.01.2020 в 
архіві представлено 10728 документів. Кількість звернень до репозитарію – 911. Падіння 
показників щодо звернення до репозитарію пов’язане з технічними причинами: репозитарій не 
функціонував з вересня 2019 р.  по січень 2020 р. 
 Працівники відділу надавали консультації та допомагали викладачам університету 
створювати власні профілі в різних наукометричних базах, отримувати ідентифікатори 
науковців (ORCID ID, ResearcherID). В ЕК бібліотеки створено 455 записів з інформацією про 
профілі науковців університету в наукометричних базах даних: Academia.edu, eLIBRARY, 
Google Academia, ORCID, Scopus, Web of Science, Researcher ID. Вся допоміжна методична 
інформація, навчальні презентації представлені на сайті бібліотеки в розділі «Наукометрія» 
(http://library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukometriia). 
 Бібліотека електронних книг – комплексна інформаційна система, яка забезпечує 
пошук в електронному каталозі, а також надає доступ до повнотекстових робіт викладачів 
ТНПУ відповідно до рішення Вченої Ради університету. Доступ надається лише зареєстрованим 
читачам НБ університету (http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-lib/DocSearchForm). 
 Здійснюється постійна робота щодо наповнення електронної бібліотеки. На 1.01.20209 
її фонд становить 4731 документ. Протягом року на замовлення кафедр оцифровано 14 
документів (5308 сторінок). 
 Кількість звернень до бібліотеки електронних книг – 11268. У порівнянні з 2018 роком 
цей показник дещо понизився (було 12340 запитів). Це можна пояснити наявністю електронних 
курсів в системі Moodle, які містять необхідні навчальні матеріали. 
 З 2018 р. для просування бібліотечних послуг та інформаційних продуктів сайту 
функціонує сторінка соцмережі Facebook (https://www.facebook.com/library.tnpu.edu.ua). Це 
забезпечує можливість створювати не лише додатковий канал трафіку на сайт чи отримувати 
зворотній зв'язок, а й рекламувати заходи, що відбуваються у науковій бібліотеці університету, 
запрошувати на них друзів, спілкуватися з відомими сучасними авторами, залучати нову 
аудиторію тощо. У 2019 році було зареєстровано 3220 користувачів сторінки бібліотеки у 
Facebook, 50304 перегляди інформації. 
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 Можливість вільного доступу до ресурсів бібліотеки через ЕК, сайт бібліотеки, надання 
допомоги в пошуку інформації в онлайнових ресурсах та наукометричних базах даних – все це 
позитивно впливає на імідж бібліотеки. 

Корпоративні проекти 

 Упродовж року працівники бібліотеки готували реферативну інформацію на фахове 
видання університету «Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка» для 
загальнодержвіної реферативної БД «Україніка наукова». 
 Продовжується співпраця з Державною науково-педагогічною бібліотекою України 
імені В. О. Сухомлинського. Надіслано реферативну інформацію щодо 21 статті збірника 
«Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка» за 2019 р. 
 Підготовлено та надіслано у базу даних бібліотеки ім. Вернадського електронну версію 
збірника «Наукових записок ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка» за 2019 р. 
 Внесено в бібліографічну базу даних РІНЦ електронні версії збірника (21 стаття) 
«Наукових записок ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка» за 2019 р. 
 Бібліотека бере активну участь у корпоративному проекті «Електронна бібліотека 
краєзнавчих видань Тернопільської області»  створення віртуальної бібліотеки повнотекстових 
електронних краєзнавчих документів із вільним доступом для користувачів у мережі Інтернет, 
започаткований Тернопільською обласною універсальною бібліотекою у 2004 році. Інформація 
надається по мірі надходження документів. 
 Здійснюється співпраця із Ужгородським національним університетом з питань 
бібліотечної, методичної та наукової роботи для підвищення якості забезпечення навчального та 
наукового процесів у закладі вищої освіти. Обговорювалися питання:  

 індексування документів за таблицями УДК;  
 комплектування фонду; 
 переоблік фонду; 
 книгозабезпеченість навчального процесу. 

Науково-методична та науково-дослідна робота 

 Рівень діяльності наукової бібліотеки великою мірою залежить від якості науково-
методичної роботи. Науково-методична робота бібліотеки в 2019 році була спрямована на аналіз 
досягнутих цілей і виявлення нових можливостей, які ще не були використані для поліпшення 
роботи усіх структурних підрозділів бібліотеки. 
 Основними напрямами роботи науково-методичного відділу у звітному році були: 

 координування діяльності роботи відділів;  
 розробка нормативно-технологічної документації і методичних рекомендацій; 
 аналіз звітів і планів роботи відділів; 
 організація роботи науково-методичної ради; 
 вивчення та популяризація інноваційного досвіду;  
 організація і проведення семінарів, круглих столів, майстер-класів тощо; 
 організація заходів з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. 

 Упродовж року вивчались регламентуючі документи з питань освіти, бібліотечної 
справи для аналізу та оновлення власної документної бази. Багато уваги приділялось 
упровадженню прийнятих стандартів у роботу бібліотеки.  
 За звітний період розроблено та затверджено такі нормативно-інструктивні документи: 
методичні рекомендації «Основні принципи та засоби академічного письма», «Електронне 
середовище бібліотеки», «Робота з презентаціями», «Організація та створення віртуальних 
виставок», «Положення про науково-методичну раду НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка». Оновлено і 



 
 

24

затверджено посадові інструкції працівників, статистичні таблиці відділів для підготовки 
звітності у 2019 році. 
 Проводилися наради щодо виконання планових показників роботи структурних 
підрозділів бібліотеки, з питань розробки планів та звітів в мультимедійному просторі програми 
Power Point, аналізу наповнення веб-сайту НБ ТНПУ, використання програмного пакету 
обслуговування користувачів «УФД/Бібліотека», формування цифрової бібліотеки університету 
та ін. 
 Відділам бібліотеки упродовж року було надано консультації з питань: 

 діловодство у бібліотеці як засіб менеджменту;  
 бібліотечна статистика як показник ефективності роботи бібліотеки; 
 створення електронних ресурсів бібліотеки – запорука збереження фонду 

рідкісних і цінних видань; 
 послуга електронної доставки документів; 
 використання можливостей соціальних мереж у роботі бібліотек;  
 фахові періодичні видання як запорука компетентності бібліотечного фахівця; 
 самоосвіта – важливий аспект творчої діяльності бібліотеки; 
 вивчення бібліотечного фонду як засіб його покращення; 
 інвентаризація книжкового фонду: методика проведення; 
 нові шляхи розширення інформативності ДБА бібліотеки: досвід та перспективи; 
 видавнича діяльність – важлива складова роботи обласної бібліотеки; 
 коворкінг в бібліотеці; 
 моніторинг надходження книг; 
 культурна спадщина у цифровому форматів. 

 10 жовтня 2019 року працівники Наукової 
бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка взяли участь у Дні 
фахівця для працівників бібліотек різних видів на 
тему «Місце бібліотеки та роль читання в житті 
молоді та студентів», який відбувся в приміщенні 
бібліотеки Тернопільського національного медичного 
університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України 
за участі Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки. 

В роботі взяло участь близько 50 фахівців. Зустріч 
розпочалася приємно та несподівано для запрошених, 
музичним дарунком їх привітали студенти Тернопільського 
музичного коледжу імені Соломії Крушельницької.  
 Із вітальним слово виступив Іван Миколайович Кліщ, 
проректор з наукової роботи Тернопільського національного 
медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 
України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор 
біологічних наук, професор та Василь Іванович Вітенко, 
директора Тернопільської ОУНБ, заслужений працівник 
культури України, голова ТОВ ВГО УБА. 
 Під час доповідей своїм навичками, планами, 
дослідженнями, досягненнями, висновками та секретами успіху 
в бібліотечній сфері мали змогу поділитись: Ірина Анатоліївна 
Чайка, директор Наукової бібліотеки Тернопільського 
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національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, кандидат педагогічних наук  
«Робота бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету ім. 
В. Гнатюка щодо інформаційного забезпечення навчальної та науково-дослідної діяльності 
здобувачів вищої освіти»; Казимир Зіновійович Возьний, директор бібліотеки ім. Л. Каніщенка, 
кандидат економічних наук, доцент  «Non progredi est regredi (Не йти вперед, означає йти 
назад)»; Олена Ярославівна Проців, директор бібліотеки Тернопільського національного 
медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України  «Місце бібліотеки та роль 
читання в студентському середовищі (за результатами соціологічного опитування)»; 
Тетяна Петрівна Ковалькова, завідувачка відділу міського абонементу ТОУНБ  «Розвиток 
читання та популяризація книги шляхом розкриття бібліотечного фонду (з досвіду роботи 
відділу міського абонементу)»; Борис Богданович Кобильник, завідувач відділу інформаційних 
технологій та електронних ресурсів Тернопільської обласної бібліотеки для молоді  
«Застосування омнікального маркетингу в бібліотеці (з досвіду роботи Тернопільської 
обласної бібліотеки для молоді)»; Євгенія Савелієвна Демків, завідувачка відділу 
обслуговування та зберігання фондів бібліотеки Тернопільського національного медичного 
університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України  «Форми та методи розвитку інтересу 
до читання у студентів медичного університету»; а також наймолодші учасники заходу  
Ірина Андріївна Капуста та Олена Богданівна Холодян, бібліотекарі II категорії відділу міського 
абонементу ТОУНБ  «Фейсбук як метод популяризації книги».  
 Окрім того присутні спілкувались на актуальні теми щодо популяризації книги серед 
студентської молоді та покращення роботи книгозбірень загалом. 
 Робота науково-методичної ради 
 Усі головні напрями діяльності бібліотеки очолює методична рада, як дорадчий орган 
при директорові бібліотеки. Головою методичної ради є директор бібліотеки. Забезпечення 
діяльності бібліотеки з реалізації її функцій як підрозділу університету було основним 
завданням методичної ради.  
 За рік проведено 5 засідань методичної ради, де розглядалися річні та перспективні 
плани роботи бібліотеки, плани роботи методичних рад, плани семінарів з підвищення фахової 
кваліфікації, плани видавничої діяльності, робота бібліотеки на допомогу курсовому та 
дипломному проектуванню студентів інституту, про інформаційно-бібліографічну підготовку 
читачів, про результати аналізу наслідків відмов на літературу загального книгосховища та ін. 
Обговорено та затверджено такі документи: 

1. План роботи НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка та плани роботи структурних підрозділів на 
2020 рік. 

2. План заходів із підвищення кваліфікації працівників НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка на 
2020 рік. 

3. Звіт про роботу наукової бібліотеки за 2019 р. 
4. Звіти структурних підрозділів бібліотеки за 2019 р. 
5. Акти списання документів у 2019 р. 
6. Рекомендації до друку бібліографічних і біобібліографічних покажчиків. 
7. План заходів для проведення місячника до Всеукраїнського дня бібліотек. 
8. Удосконалення робочих таблиць УДК. 
9. Картотека із книгозабезпечення студентів навчальною літературою. 
10. Інвентаризації бібліотечного фонду вузівської бібліотеки».  
11. База даних «Фахові видання України». 
12. Редагування документів віртуальної бібліотеки та репозитарію НБ. 
13. Список періодичних видань на 2020рік. 
14. Корегування електронної СКС. 
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15. План проведення інвентаризації у 2020 р. 
16. План роботи з відбору і підготовки до списання застарілої літератури на 2020 р. 
17. Структуру інституційного репозитарію. 
18. Перелік фахових видань України, які підлягають реєстрації в ЕК бібліотеки. 
19. Порядок представлення в ЕК профілів науковців, створених в різних 

наукометричних базах (Academia.edu, eLIBRARY, Google Academia, ORCID, 
Scopus, Web of Science, Researcher ID). 

20. Структуру сайту наукової бібліотеки (нові сторінки, переформатування створених 
раніше). 

 На засіданні науково-методичної ради слухалось питання «Типові норми часу на основні 
процеси бібліотечної роботи», їх адаптованість до процесів структурних підрозділів НБ 
ТНПУ». Для ефективної і раціональної організації праці співробітників був проведений 
хронометраж робочого часу структурних підрозділів. На основі вивчення та дослідження 
типових норм часу для структурних підрозділів було підготовлено витяг з «Типових норм часу 
на основні процеси бібліотечної роботи» з урахуванням змін, що стосуються специфіки 
діяльності того чи іншого підрозділу бібліотеки закладу вищої освіти. 
 Окрім того, були прийняти рішення щодо: 

 індексування словників за УДК; 
 складання АПП за таблицями УДК; 
 пересистематизації статей за таблицями УДК (збірники з 2015 року); 
 обліку публікацій викладачів в інституційному репозитарії. 

 Науково-дослідна робота 
 У 2019 році було продовжено роботу над науковою темою «Фонд рідкісних і цінних 
видань наукової бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка як частина історико-культурної спадщини 
України». На виконання завдань дослідження підготовлено анотований бібліографічний 
покажчик «Книжкові пам’ятки кириличним та гражданським шрифтом у фондах наукової 
бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка» (рідкісні і цінні видання 1500–1800 рр., які занесено до 
Державного реєстру національного культурного надбання). 
 Окремим напрямком стало вивчення думки студентів щодо роботи бібліотеки. У травні 
2019 р. було проведено анкетування на тему: «Формування інформаційно-освітнього 
середовища педагогічного університету в процесі організації бібліотечно-інформаційної 
діяльності». У ході дослідження було опитано 210 здобувачів вищої освіти і 25 викладачів 
ТНПУ ім. В. Гнатюка. Респондентам була запропонована анкета, яка містила 10 запитань. 
 На запитання «Як часто Ви користуєтеся послугами бібліотеки?» 35,2% респондентів 
зазначили, що це відбувається у міру навчальної необхідності (якщо отримали від викладача 
конкретне завдання). Щодня відвідує бібліотеку лише 1,9% користувачів, 14,3 % це робить 
декілька разів на тиждень (факультет філології і журналістики, факультет педагогіки і 
психології, історичний факультет). На жаль, є такі респонденти (4,8%), які зовсім не 
користуються послугами бібліотеки. 
 Водночас, на запитання «Як часто ви звертаєтеся до електронних ресурсів бібліотеки 
(сайту, електронного каталогу, бібліотеки е-книг, електронних довідок тощо)?» 60,5% із числа 
опитаних констатували, що декілька разів на тиждень, 35,8% це робить декілька разів на місяць 
і лише 1,0% не користувався електронними ресурсами бібліотеки. 
 На запитання «Чи задовольняє бібліотека ваші пізнавальні інтереси», учасники 
дослідження відповіли наступним чином: повністю – 15%, частково – 79, 7%, не задовольняє –
5,3%. 
 На запитання «Якому формату читання Ви надаєте перевагу?» ми отримали такі 
відповіді: 39,6% респондентів читає у різних форматах, 39,0% любить читати друковані книги. 
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Лише 19% опитаних зазначили, що надають перевагу електронним книгам, 2,4 % – не читає 
взагалі. 
 Що спонукає Вас відвідати бібліотеку?  

 
 Відповіді учасників анкет на запитання «Чи спонукають викладачі до самостійної 
роботи з першоджерелами?» розмежувалися таким чином: спонукають до читання – 23% 
опитаних, інколи – 40%, а 37% зазначили, що викладачі не наголошують на необхідності 
постійного опрацювання додаткової літератури, не спонукають до пошуку новинок науково-
методичної літератури, не ставлять навчальних завдань, зміст яких передбачає написання 
анотацій, рецензій, обговорення тощо. 
 Відповіді студентів на запитання «Як часто Ви знайомитеся з новими поступленнями в 
бібліотечний фонд?» свідчать, що лише 1% систематично ознайомлюється з новинками 
літератури, 25,7 % опитаних роблять це досить часто. Більшість же респондентів (71,9%) лише 
інколи вивчають асортимент нових надходжень. 1,4% опитаних зазначив, що ніколи не 
цікавляться книжними новинками. Це свідчить про те, що і студенти і викладачі 
несистематично працюють з науково-методичною літературою, не цікавляться перспективами 
розвитку наукових галузей. 
 На запитання «Скільки часу в тиждень (приблизно) Ви затрачаєте на пошук необхідної 
навчальної чи наукової інформації в бібліотеці?» 72,6% користувачів зазначали, що це 
приблизно становить 1,5-3 години і залежить від змісту самої інформації, її складності та 
обсягу. 21,7% опитаних затрачають менше 1 години, а 5,7% – понад 3 години.  Найбільші 
затрати часу спостерігаються під час пошуку інформації в картковому каталозі. 
 Як засвідчують результати нашого дослідження, серед типових труднощів, що 
трапляються під час роботи з науковою і навчально-методичною літературою студенти 
називають невміння швидко та раціонально читати (96%), виокремити основні ідеї, ключові 
слова (84%), невміння узагальнювати і систематизовувати матеріал (79%). 
 На запитання анкети «Що є позитивного, на Вашу думку, в роботі наукової бібліотеки 
закладу вищої освіти?» було отримано такі відповіді:  

- можливість завжди одержати інформацію, пов’язану з навчанням; 
- наявність новітніх пошукових систем, які забезпечують швидке знаходження 

необхідної інформації; 
- тиша та приємна атмосфера в читальних залах; 
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- можливість доступу до мережі Інтернет як в залі електронних ресурсів, так і за 
допомогою Wi-Fi-технологій в будь-якому місці університету, у тому числі – читальних залах 
бібліотеки. 
 Отже, аналіз результатів соціологічного дослідження дав змогу отримати об’єктивну 
інформацію щодо бібліотечно-інформаційної діяльності наукової бібліотеки.  

Видавнича робота 

 У 2019 році підготовлено і видано: 
1. Естетка культури українського мовлення (до 70-річчя від дня народження 
Палихати Елеонори Ярославівни – доктора педагогічних наук, професора кафедри 
української мови та методики її навчання) : біобібліографічний покажчик / НБ ТНПУ 
ім. В. Гнатюка ; уклад. І. В. Беновська. – Тернопіль : Вектор, 2019. –  35 с. – 
(Бібліографія вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка). 
2. Дослідниця царства рослин (до 60-річчя від дня народження Пиди Світлани 
Василівни) : бібліогр. покажчик / НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка ; уклад. Н. В. Галіцька, 
С. В. Пида ; бібліогр. ред. О. Я. Кульчицька. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 66 с. – 
(Бібліографія вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка). 
3. Людина відкритої душі (до 70-річчя від дня народження українського 
літературознавця, критика, педагога, члена Національної спілки письменників України, 
професора, завідувача кафедри теорії і методики української та світової літератури 
ТНПУ ім. В. Гнатюка – Миколи Платоновича Ткачука) : біобібліогр. покажчик / НБ 
ТНПУ ім. В. Гнатюка ; уклад.: О. Я. Кульчицька. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 92 с. – 
(Бібліографія вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка). 
4. На ниві української науки і освіти (до 60-річчя від дня народження доктора 
біологічних наук, професора, завідувача кафедри загальної біології та методики 
навчання природничих дисциплін ТНПУ ім. В. Гнатюка – Грубінка Василя 
Васильовича) : біобліогр. покажчик / НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка ; уклад. Н. В. Галіцька ; 
бібліогр. ред. О. Я. Кульчицька. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 63 с. – (Бібліографія 
вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка). 
5. Книжкові пам’ятки кириличним та гражданським шрифтом шрифтом 
книгозбірні Тернопільського національного педагогічного університеу імені 
Володимира Гнатюка (книги та періодичні видання, надруковані кирилицею та 
гражданським шрифтом будь-якою мовою протягом 1551–1800 років) : бібліогр. 
покажчик / упоряд. О. Я. Кульчицька. – Тернопіль : Вектор, 2018. – 83 с.; іл. – (Серія 
«Книжкові пам'ятки у фондовому зібранні бібліотеки Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка»). 
6. Інформаційний бюлетень нових надходжень. 2019 рік. Вип. 1. Січень–
березень / ТНПУ ім. В. Гнатюка, наукова бібліотека; уклад. С. Б. Тененьська; відпов. за 
вип. О. Я. Кульчицька. – Тернопіль, 2019. – 63 с. – URL: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/litern_5_.pdf; 
7. Інформаційний бюлетень нових надходжень. 2019 рік. Вип. 2. Квітень–
червень / ТНПУ ім. В. Гнатюка, наукова бібліотека ; уклад. С. Б. Тененьська; відпов. за 
вип. О. Я. Кульчицька. – Тернопіль, 2019. – 61 с. – URL: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/litern_6_.pdf; 
8. Інформаційний бюлетень нових надходжень. 2019 рік. Вип. 3. Липень–
вересень / ТНПУ ім. В. Гнатюка, наукова бібліотека ; уклад. С. Б. Тененьська ; відпов. за 
вип. О. Я. Кульчицька. – Тернопіль, 2019. – 26 с. – URL: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/images/stories/pdf/litern_7_.pdf. 
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 Всі покажчики представлено в форматі pdf на сайті бібліотеки: 
http://library.tnpu.edu.ua/index.php/bibliograf. 

Підвищення кваліфікації. Стажування 

 В науковій бібліотеці підвищення кваліфікації співробітників проводилося згідно 
Положення про підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, де система занять 
диференційована в залежності від посади, освіти, бібліотечного стажу і базується на поєднанні 
індивідуального, групового та масового навчання. 
 Першочерговим завданням бібліотеки є організація навчання працівників роботі за 
новими інформаційними технологіями: вивчення нових носіїв і джерел інформації, освоєння 
процесів пошуку в мережі Інтернет, навичок організації інформаційного обслуговування 
користувачів. 
 Організовувались заняття з удосконалення фахового рівня працівників бібліотеки, які 
проводились відповідно до «Плану підвищення кваліфікації працівників на 2019 р.». Участь у 
заняттях брали всі співробітники, які були як слухачами, так і готували виступи на різні теми: 
«Оновлення документації відділів бібліотеки», «Електронна бібліографічна продукція на 
сайтах вузівських бібліотек», «Ведення електронної «Сумарної книги», «Про 2-ге українське 
видання «Таблиць Універсальної Десяткової Класифікації», «Традиції та інновації в 
комплектуванні фондів НБ ТНПУ», «Корпоративні технології в наукових бібліотеках», 
«Підготовка буклетів», «Вивчення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування 
студентів заочної форми навчання», «Проведення інвентаризації рідкісного фонду», 
«Ретроконверсія рідкісних періодичних видань», «Інноваційні підходи до бібліотечного 
обслуговування на абонементах вузівських бібліотек». 
 Новопризначені працівники проходили індивідуальне стажування в відділах бібліотеки 
(відповідно до розробленого плану), а також їм надавалася консультативна допомога. 
 За звітній період було організовано каву-брейк «Застосування новітніх технологій під 
час інвентаризації бібліотечного фонду вузівської бібліотеки»; майстер-клас 
«Книгозабезпеченість навчального процесу. Удосконалення електронної картотеки 
забезпеченості навчальних дисциплін»; тренінг «Впровадженння у роботу бібліотеки модуля 
«Замовлення» АБІС УФД/Бібліотека»; семінари «Реєстрація послуг у системі 
УФД/Бібліотека», «Наукометричні дослідження та біометричні технології – важливий 
пріоритетний напрям діяльності інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки ВНЗ»; 
соціологічне дослідження «Місце бібліотеки та роль читання в студентському середовищі»; 2 
засідання «Школи керівника» (вивчення та впровадження державних стандартів в роботу 
бібліотеки, аналіз статистичних даних роботи структурних підрозділів); щорічний науково-
практичний семінар «Сучасні аспекти діяльності бібліотеки на новому етапі розвитку 
комунікацій» (підведення підсумків роботи за 2019 рік і перспективні плани на 2020 р.). 

Популяризація університетської освіти та науки, 
профорієнтаційні та просвітницькі проєкти 

 В сучасних умовах робота університетських бібліотек  значною мірою залежить від 
домінуючих у суспільстві базових цінностей. Практичний досвід свідчить про необхідність 
постійного творчого розвитку традиційної діяльності бібліотеки, розширення поля 
соціокультурної роботи. Саме життя вимагає від бібліотек якісно нового підходу до організації 
масової роботи, але незмінним є прагнення до формування в суспільстві справжніх ціннісних 
орієнтирів. Обираючи форми і методи просвітницької роботи, НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка віддає 
перевагу тим, які забезпечують можливість найбільш повно реалізувати інформаційну, 
комунікаційну, освітню, розвиваючу, естетичну та інші функції. Бібліотечні заходи (літературні 
вечори, виставки, перегляди літератури, дні кафедр, читацькі конференції, диспути, тренінги, 
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семінари, літературні конкурси, майстер-класи, творчі зустрічі тощо) є засобами популяризації 
книги, розкриття змісту бібліотечного фонду, збагачують духовний світ людини, сприяють 
розвитку її творчих здібностей і комунікативних можливостей, різноманітному дозвіллю, 
формують позитивний імідж бібліотеки. 
 Працівники бібліотеки широко висвітлюють і популяризують діяльність НБ у засобах 
масової інформації, на власному бібліотечному сайті, у соцмережах.  
 Просвітницькі заходи 
 У звітному році було проведено 5 переглядів, 9 оглядів літератури, 12 культурно-
просвітницьких заходів. Організовано 179 виставок, де експонувалося 3408 прим. книг та 
часописів, видано з виставок 747 прим. документів. У просвітницьких заходах взяли участь 1074 
осіб.  
 Незмінними для популяризації університетської освіти та науки є книжкові виставки. 
 Тематика виставок, їх послідовність і добір літератури визначаються навчальними 
програмами, знаменними календарними датами тощо.  
 Виставки циклу «Історія, традиції і звичаї українського народу»: 
02.01 – «Радуйся, Земле, Коляда іде!» – до Новорічних та Різдвяних свят. 
18.01 – «Нехай ніхто не половинить 

Твоїх земель, не розтина, 
Бо ти єдина, Україно, 
Бо ти на всіх у нас одна» (Д. Чередниченко) – до дня Соборності. 

23.01 – «Голокост і людська гідність» – до Міжнародного дня пам`яті жертв Голокосту. 
25.01 – «Герої Крут – герої України» – до Дня пам’яті героїв Крут.  
18.02 – «Ви ті, що за Гідність стояли. 

За Неї та Честь полягли.  
Чи ж зміни в державі настали!?... 
Настали… Все гірше стає!!!» – до Дня вшанування подвигу учасників Революції 
гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.  

23.04 – «Коли Великдень знову настає, – 
Живем в передчутті якогось Дива! 
Запалюються в кошиках свічки. 
Вирує у серцях емоцій злива!» – до Великодня. 

22.04 – «Час очистить Прип'ять незглибиму,  
Оживуть і луки, і сади,  
Та Чорнобиль вічно берегтиме  
Хрест своєї чорної біди» (Ліна Костенко)  –  до Дня Чорнобильської трагедії (1986, 33 
рік від дня найбільшої техногенно-екологічної катастрофи). 

23.08 – «Україно! За Тебе молюся. 
Україно! За Тебе терплю. 
Тебе втратити, Рідна, боюся 
Й у Надії на краще живу» – До Дня незалежності України. 

09.10 – «Вам Україна вища над усе! 
Ви ті, які на захист Її встали. 
Хай Вас молитва наша береже!... 
Всіх пам’ятаєм, що життя віддали» – до Дня захисника України.  

 Цикл виставок «Визначні історичні постаті»:  
02.01 – «Пасіонарний державотворець» – 110 років від д/н Степана Бандери (1909–1959), 

українського політичного діяча, одного з лідерів українського національно-визвольного 
руху 30–50-х рр. XX ст. 
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28.01 – «Духовний лідер "хлопоманів"» – 185 років від д/н В. Б. Антоновича (1834–1908), 
українського історика, етнографа, археолога.  

11.02 – «Незабутнє ім’я історика» – 135 років від д/н Н. Д. Полонської-Василенко  
(1884–1973), відомого українського історика.  

04.03  – «Живуть, Кобзарю любий, поміж нас і голос твій, і пензель твій, і слово» – 205 років 
від д/н Т. Г. Шевченка (1814-1861), українського поета, художника, мислителя. 

19.04 – «Мислитель німецького романтизму» – 295 років від д/н Іманнуїла Канта  
(1724–1804), німецького філософа. 

21.05 – «За правду і справедливість» – 140 років від д/н С. В. Петлюри (1879–1926), 
українського громадсько-політичного і державного діяча, публіциста. 

20.06 – «Істориками, як і поетами, народжуються» (Олександр Лазаревський) – 180 років від 
д/н О. М. Лазаревського (1839–1902), видатного українського історика, генеалога, 
джерелознавця та видавця. 

15.10 – «Навіть в чаші найвищої любові міститься гіркота…» (Фрідріх Ніцше) – 175 років від 
д/н Ф. В. Ніцше (1844-1900), німецького філософа, філолога, психолога і поета. 

17.10 – «Геніальний аналітик» – 100 р. від д/н Івана Лисяка-Рудницького (1919–1984), 
українського історика, публіциста, педагога. 

10.12 – «Патріарх подільського краєзнавства» – 160 років від д/н Ю. Й. Сіцінського 
(1859–1937), історика, археолога і культурно-громадського діяча Поділля, педагога. 

 
 Виставки, присвячені визначним діячам національної науки та культури: 
04.01 – «Життя задля України» – 160 років від д/н С. Й. Смаль-Стоцького (1859–1938), 

українського вченого-філолога, педагога, культурного та громадського діяча. 
14.01 – «Його дух був міцнішим за створену сталь» – 135 років від д/н І. А. Фещенка-

Чопівського (1884–1952), українського політичного діяча, ученого в галузі металургії. 
17.01 – «Його душа навернена до шляхетних справ» – 150 років від д/н І. І. Труша  

(1869–1941), українського живописця та громадського діяча. 
24.01 – «Любов до музики над все!» – 140 років від д/н С. П. Людкевича (1879–1979), 

українського композитора, музикознавця, фольклориста. 
27.01 – «Енергія душі та розуму» – 180 років від д/н П. П. Чубинського (1839–1884), 

українського етнолога, географа-краєзнавця, фольклориста, поета, громадського діяча. 
05.02 – «Педагог-новатор сучасності» – 100 років від д/н І. Г. Ткаченко (1919–1994), 

українського педагога. 
15.02 – «Той, що озброїв астрономію» – 455 років від д/н Галілео Галілея (1564-1642), 

італійського фізика, математика, астронома, механіка. 
01.03 – «Математик нечуваної сили» – 100 років від д/н О. В. Погорєлова (1919–2002), 

радянського математика, письменника-упорядника підручників з геометрії. 
04.03 – «Закодована душа української пісні» – 70 років від д/н В. М. Івасюка (1949–1979), 

українського поета і композитора, Героя України (2009, посмертно). 
06.03 – «Мистецька спадщина геніального художника» 205 років від д/н Т. Г. Шевченка  

(1814–1861), українського поета, художника, мислителя. 
06.03 – «Апостол правди і науки, Учитель людства» – 205 років від д/н Т. Г. Шевченка  

(1814–1861), українського поета, художника, мислителя. 
14.03 – «Геній всіх часів» – 140 років від д/н Альберта Ейнштейна (1879-1955), німецького й 

американського фізика-теоретика, одного з найвизначніших фізиків XX століття. 
25.03 – «Життя крізь призму театру» – до Дня театру. 
02.04  – «Славетний син Олександрійщини» – 125 років від д/н Д. І. Чижевського 

(1894–1977), українського ученого-енциклопедиста, культуролога, філософа, 
літературознавця, релігієзнавця, лінгвіста. 
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03.04  – «Культурно-історична спадщина Д. І. Чижевського» – 125 р. від д/н українського 
вченого-енциклопедиста, літературознавця. 

05.04 – «Засновник педагогіки сліпоглухонімих на Україні» – 130 років від д/н 
І. П. Соколянського (1889–1960), відомого українського педагога, дефектолога, 
організатора освіти й науки. 

17.04 – «Культурна спадщина України» – до Міжнародного дня пам’ятників та історичних 
місць. 

14.06 – «Визначний майстер української сцени» – 160 років від д/н П. К. Саксаганського 
(Тобілевич, 1859–1940), українського актора та режисера. 

18.06 – «Життя висхідною» – 130 років від д/н С. Л. Рубінштейна (1889–1960), українського і 
російського радянського психолога і філософа. 

05.08 – «Майстер реалістичного живопису» – 175 років від д/н І. Ю. Рєпіна (1844–1930) – 
російського та українського художника. 

06.09 – «Світова слава України» – 135 років від д/н І. І. Шмальгаузена (1884–1963), 
українського біолога та зоолога. 

06.09 – «Мистецтво музики» – до Міжнародного Дня музики. 
18.10 – «Реформатор освіти» – 160 років від д/н Джона Дьюї (1859–1952), американського 

психолога, педагога, філософа. 
29.11 – «Лірика його душі» – 110 років від д/н Л. Й. Кос-Анатольського (1909–1983), 

українського композитора, педагога, піаніста, музикознавця. 
31.12 – «Чарівник кольору» – 150 років від д/н Анрі Матісса (1869–1984), французького 

художника, скульптора, графіка, майстра декоративного мистецтва. 
  
 Цикл виставок «Корифеї рідного слова» та «Визначні письменники світу»: 
03.01 – «Михайло Рудницький зблизька» – 130 р. від д/н українського письменника, вченого, 

педагога. 
06.03 – «Твоє Слово – вічне, як Земля, – 

Ще й донині Україну будить. 
Невмируща Слава Кобзаря 
Ллється джерелом неспинним всюди!» – 205 років від д/н Т. Г. Шевченка  
(1814–1861), українського поета, художника, мислителя. 

07.03 – «І світ ясний, невичерпний тихо засіяє» – 205р. від д/н Т. Г. Шевченка, українського 
поета, прозаїка. 

21.03 – «Його дивовижні художні світи» – 90 років від д/н Ю. М. Мушкетика (1929), 
українського письменника. 

29.03 – «Гоголь і Україна» – 210 р. від д/н Миколи Васильовича Гоголя (1809–1852), 
геніального українського письменника 

01.04 – «Апостол живих душ» – 210 років від д/н М. В. Гоголя (1809–1852), російського і 
українського письменника. 

13.05 – «Добрий чародій» – 170 років від д/н Панаса Мирного (справж. Рудченко Панас Якович, 
1849–1920), українського прозаїка та драматурга. 

20.06 – «Класик французької літератури» – 220 років від д/н Оноре де Бальзака 
(1799–1850), французького письменника. 

21.06 – «Анна Ахматова – в українському інтер`єрі» – 130 років від д/н А. А. Ахматової (1889–
1966), класика російської культури, поетеси, перекладача. 

27.06 – «Невпокорена і щедра душа» – 170 р. від д/н О. Пчілки, укр. письменниці, 
фольклористки, етнографа. української письменниці, меценатки, перекладачки, 
етнографа, фольклористки, публіцистки, громадської діячки, члена-кореспондента 
Всеукраїнської академії наук. 
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16.07 – «Сузір’я яскравої зірки» – 80 років від д/н П. М. Мовчана (1939), українського 
громадського діяча, журналіста і політика, поета, перекладача, сценариста. 

07.08 – «Український будитель» – 200 років від д/н П. О. Куліша (1819–1897), українського 
письменника, фольклориста, етнографа, мовознавця, перекладача, критика, редактора, 
видавця. 

20.08 – «Невтомний і невичерпний» – 80 років від д/н В. Шевчука (1939), українського 
письменника-шістдесятника, майстра психологічної і готичної прози. 

10.09 – «Письменник і епоха» – 155 р. від д/н П. А. Грабовського, укр. поета, перекладача. 
13.09 – «Великий піонер американської літератури» – 230 років від д/ н Джеймса Фенімора 

Купера (1789–1851), американського письменника-романтика. 
17.09 – «Поет краси природи та краси людськ ої душі» – 155 років від д/н 

М. М. Коцюбинського (1864-1913), українського письменника і громадського діяча. 
19.09 – «Лицар духу й нескореності» – 90 років від д/н І. О. Світличного (1929–1992), 

українського літературознавця, мовознавця, літературного критика, поета, перекладача, 
діяча українського руху опору 1960–1970 років. 

27.09 – «Боєць життя нового» – 90 років від д/н Д. В. Павличка (1929), українського поета, 
перекладача, літературного критика. 

13.11 – «Золоте серце української літератури» – 130 років від д/н Остапа Вишні  
(1889–1956), українського письменника-сатирика, класика сатиричної прози ХХ ст. 

19.12 – «Світлий геній українського слова» – 100 років від д/н М. О. Лукаша (1919–1988), 
українського перекладача, мовознавця і поліглота. 

  
 Тематичні виставки циклу «Люби і знай свій рідний край»: 
26.02 – «Свята земля залізного генерала» – 130 років від д/н Павла Шандрука  

(1889–1979), видатного українського військового діяча, генерал-хорунжого Армії УНР, 
дійсного члена НТШ. 

01.03 – «Доля моя з Україною злита» –  85 р. від д/н В. П. Вихруща, українського поета, 
вченого. 

04.03 – «Згасає час, а слово не вмирає» – 85 років від д/н В. П. Вихруща (1934–1999), 
українського поета, уродженця Тернопільщини. 

24.09 – «Невмирущий сурмач стрілецької пісні» – 125 років від д/н Р. Г. Купчинського (1894–
1976), українського письменника, критика, композитора, поета. 

26.09 – «Духовна і туристична сутність Тернопілля» – до Дня туризму. 
01.10 – «Правник Тернопільського краю» – 160 років від д/н К. А. Левицького (1859–1941), 

українського громадсько-політичного діяча. 
04.11 – «Я проростаю крізь літа, – 

Крізь мене слово пророста» (Олег Герман) – к.і.н., науковець, письменник, 
громадський діяч Олегом Михайловичем Герман. 

08.11 – «Неспалена усмішка» – 130 р. від д/н О. Вишні, українського письменника, новеліста, 
класика сатиричної прози XX століття. 

06.12 – «Майстер історичної прози» – 135 р. від д/н Ю. Опільського українського 
письменника, історичного романіста. 

  
 Тематичні виставки різної тематики: 
2.01 – «Дивосвіт різдвяних свят» – до Нового 2019 року та Різдва. 
1.02 – «Йди до школи, до дітей – 
В світ допитливих очей» – на допомогу студенту-практиканту. 
18.02 – «Мова – це талісман людини і нації» – до Міжнародного дня рідної мови. 
21.02 – «Плекають рідну Мову! – та не всі. 
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І розмовляють Нею одиниці. 
Для мене Ти – мій рай земний в душі. 
Оддушина найбільша у світлиці» – до Міжнародного дня рідної мови. 

28.02 – «Таємниці письменницьких шухляд» – до Всесвітнього дня письменника. 
05.03 – «Жінки, які змінили світ. Портрети на тлі епохи» – до Міжнар. жіночого дня. 
19.03 – «У царині величності Поезії» – до Всесвітнього дня поезії. 
20.03 – «Ліси України та їх роль у захисті довкілля» – до Міжнародного дня лісів. 
28.03 – «Крилаті мандрівники» – до Міжнародного дня птахів. 
05.04 – «Здоров’я – дар, який дається з Неба. 

В здоровій тілі є здоровий дух. 
Тож про своє здоров’я дбати треба. 
Життя здоровий спосіб – міра й рух!» – до Всесвітнього дня здоров’я. 

05.04 – «Здоровий спосіб життя обери сам» – до Всесвітнього дня здоров’я. 
10.04 – «Весна їде, наповнена чудес…Христос Воскрес» – до Дня Воскресіння Христового. 
19.04 – «Земля – наш спільний дім» – до Дня довкілля. 
19.04 – «Довкілля – основа нашого життя» – до Дня довкілля. 
10.05 – «Мати-це ім’я Бога на устах і в серцях маленьких дітей» (В. Теккерей)  – до Дня 

Матері 
14.05 – «Вишиванка – це генетичний код української нації». – до Дня вишиванки. 
15.05 – «Все, що найдорожче нам та миле – 

Це – сім’я, родина і Земля, 
Звідки ми черпаєм свої сили 
І береш початок Ти і я» – до Міжнародного дня родини. 

23.05 – «Слово рідне! Пращура молитва…» – до Дня слов’янської писемності і культури. 
03.06 – «Людина. Природа. Місто» – до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища. 
06.06 – «Фактори ефективності журналістики» – до Дня журналіста. 
02.09 – «Люби свій рідний отчий край 

Його історію вивчай!» – на допомогу студенту-першкурснику 
26.09 – «Бібліотеко! Ти не актуальна??? 

Немудрий той, хто це Тобі наплів. 
Ти була, є і будеш величальна 
Поміж споруд потрібних та віків!!!» – до Всеукраїнського дня бібліотек. 

10.10 – «В сучаснім світі стреси – звична справа. 
Навчитись треба уникати їх. 
Когось від стресу порятує кава. 
А інших – шквал емоцій гарних, сміх…» – до Всесвітнього дня охорони психічного 
здоров’я. 

15.11 – «Роки студентські – це пора найкраща. 
Це світ емоцій, вражень й пізнання. 
Забути їх не зможемо нізащо. 
5 літ – частина нашого життя» – до Міжнародного дня студента. 
20.11 – «Вистояла і відродилась» – до 30-річчя виходу Української Греко-
Католицької церкви з підпілля (1989–2019 рр.) 

25.11 – «Що є цінніше в світі за дитину, 
Її здоров’я та душевний стан?... 
Насильство ще в суспільстві є й родинах. 
Важливо лік знайти від гніту й ран» – до Міжнародного дня боротьби з насильством 
щодо дітей в рамках Міжнародної акції «16 днів проти насилля». 
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25.11 – «Філософія як наука» – до акредитації спеціальності «аналітика суспільних процесів» на 
історичному факультеті. 

27.11 – «Туризм в житті людини» – до акредитації спеціальності «туризм» на географічному 
факультеті. 

28.11 – «Економіка готельного господарства» – до акредитації спеціальності «туризм» на 
географічному факультеті. 

28.11 – «СНІД: без міфів та ілюзій» – до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 
06.12 – «Ви перші на захист встаєте, 

Якщо небезпека прийде. 
Вам долю Вітчизни творити! 
Велика вам дяка за це!!!» – до Дня Збройних сил України. 

06.12 – «Стійкі. Хоробрі. Мужні та відважні 
На захист стали рідної Землі. 
Для вас мир й спокій – речі дуже важні. 
Солдате! Ми вклоняємось тобі!!!» – до Дня Збройних сил України. 

 
 Виставки циклу «Сторінками рідкісних і цінних видань»:   
04.02 – «Мислитель епохи Відродження» – 525 років від д/н Франсуа Рабле (1494–1553), 

французького письменника, сатирика. 
06.03 – «Книги, написані рукою Великого Генія» – 205 років від д/н Т. Г. Шевченка  

(1814–1861), українського поета, художника, мислителя. 
23.04 – «Геній століть» – 455 років від д/н Вільяма Шекспіра (1564–1616), англійського 

драматурга та поета, гуманіста доби Відродження. 
08.11 – «Вічно жива спадщина» – 260 років від д/н Йоганна-Фрідріха Шиллера (1759–1805), 

німецького поета і драматурга. 
 

 Традиційними є виставки циклу «Вітаємо ювілярів-науковців нашого університету»: 
 Омельяненко В. Г. – 55 років від д/н декана факультету фізичного виховання (15.01); 
Ломакович В. Я. – 55 років від д/н доцента кафедри німецької філології та методики викладання 
німецької мови (25.01); Онишків З. М. – 65 років від д/н доцента кафедри педагогіки і методики 
початкової та дошкільної освіти (29.03); Груць Г. М. – 55 років від д/н доцента кафедри 
педагогіки та менеджменту освіти (10.04); Палихата Е. Я. – 70 років від д/н професора кафедри 
української мови та методики її навчання (7.05); Дащенко Н. Л. – 50 років від д/н доцента 
кафедри журналітики (14.06); Чеболда І. Ю. – 50 років від д/н доцента  кафедри геоекології та 
методики викладання екологічних дисциплін (23.07); Омельяненко І. О. – 55 років від д/н 
доцента кафедри теоретичних основ та методики фізичного виховання (26.07); 
Фальфушинська Г. І. – 40 років від д/н проректора з наукової роботи та міжнародного 
співробітництва (1.08); Грод І. М. – 55 років від д/н доцента кафедри інформатики та методики її 
навчання (8.08); Бияк Н. Я. – 55 років від д/н доцента кафедри німецької філології та методики 
викладання німецької мови (16.08); Ткачук М. П. – 70 років від д/н завідувача кафедри теорії і 
методики української та світової літератури, доктора філологічних наук, професора (19.08); 
Хім’як В. А. – 70 років від д/н завідувача кафедри театрального мистецтва, народного артиста 
України, професора(19.08); Чайка І. А. – 55 років від д/н директора Наукової бібліотеки ТНПУ 
(27.08);  Бабій І. М. – 50 років від д/н доцента кафедри загального мовознавства і слов’янських 
мов (29.08); Терещук Г. В. – 65 років від д/н першого проректора ТНПУ, доктора педагогічних 
наук, професора (1.10); Широкорадюк Л. А. – 55 років від д/н доцента кафедри психології (8.10); 
Грубінко В. В. – 60 років від д/н завідувача кафедри загальної біології та методики навчання 
природничих дисциплін, доктора біологічних наук, професора (18.10); Буяк Б. Б. – 45 років від 
д/н ректора ТНПУ, доктора філософських наук (24.10). 
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 Постійно діючі виставки: 
 «На здобуття наукового ступеня».  
 «Зупинися. Це цікаво» – сторінками нових книг. 
 «Книги давності не мають, 

Бо знання віків несуть. 
Стародруки хто читає, –  
Відкрива в майбутнє путь»: 

 «Книги, які пройшли крізь віки»; 
 «Перлини нашої бібліотеки». 
 
 Упродовж 2019 року було проведено 5 тематичних переглядів: 
08.02 – «Велике створіння великого хіміка» – 185 років від д/ н Д. І. Менделєєва  

(1834–1907), російського хіміка, одного з авторів періодичної таблиці хімічних 
елементів. 

09.09 – «І огник, ним засвічений, не згас» – 250 років від д/н І. П. Котляревського  
(1769–1838), українського письменника, поета, драматурга. 

21.10 – «Хранитель духовних скарбів» – 80 років від д/н В. Т. Скуратівського  
(1939–2005), українського ученого, журналіста, літератора, народознавця. 

05.12 – «Фундатор вітчизняної психологічної науки» – 120 років від д/н Г. С. Костюка 
(1899–1982) українського радянського психолога. 

23.12 – «Книжкові пам’ятки латиничним шрифтом у книгозбірні ТНПУ ім. В. Гнатюка (книги 
та періодичні видання, надруковані латиницею різними мовами упродовж 1551–1800 
років)» – презентація анотованого покажчика фонду рідкісних та цінних видань, 
відібраних до Державного реєстру України. 

 
 Працівниками підготовлено і прочитано такі бібліографічні огляди літератури: 
25.01 – «Пісенний символ України» – 180 років від д/н П. П. Чубинського (1839–1884), 

українського етнолога, фольклориста, поета, громадського діяча, автора слів Гімну 
України.  

12.02 – «Революціонер еволюційної науки» – 210 років від д/н Чарльза-Роберта Дарвіна 
(1809–1882), англійського природодослідника, основоположника про еволюційного 
вчення про історичний розвиток органічного світу. 

18.02 – «Національна гордість народу України» – 195 років від д/н К. Д. Ушинського 
(1824–1870), українського та російського педагога українського походження. 

18.03 – «Висота злету та глибина падіння» – 380 років від д/н І. С. Мазепи  
(1639–1709), українського військового, політичного і державного діяча, гетьмана 
України. 

16.04 – «Якщо нам небайдуже майбуття, – 
У злагоді з довкіллям треба жити» – до Дня клімату. 

15.05 – «Вишиванка – символ України,  
Віддзеркалення вкраїнської душі, 
Де рясніють кетяги калини 
Й мамина сльоза на полотні» (Юлія Хандожинська)  – до Дня вишиванки і Дня Матері 

04.07 – «Подвижник на ниві народної освіти» – 185 років від д/н М. О. Корфа (1834–1883), 
українського педагога, організатора земських шкіл в Україні. 

04.09 – «Куди б мене дорога не вела, думки мої із рідною землею» – 210 років від д/н Юліуша 
Словацького (1809-1849), польського поета і драматурга. 

17.09 – «Чарівник українського слова» – 155 років від д/н М. М. Коцюбинського (1864–1913), 
українського письменника і громадського діяча. 
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27.09 – «Перешкод для туриста немає. 
Його поклики в мандри ведуть. 
Він вершини стрімкі підкоряє 
І вивчає несходжену путь» – до Всесвітнього дня туризму. 

28.09 – «Веди мене, дорого правоти…» – 90 років від д/н Д. В. Павличка (1929), українського 
поета, перекладача, літературного критика. 

09.10 – «Український водевіль» – 250 років від д/н І. П. Котляревського (1769–1838), 
українського письменника, поета, драматурга. 

 
3 січня у читальному залі філологічної 

літератури та видань іноземними мовами 
відбулася зустріч із Мартою Лабащук, 
магістранткою Варшавського університету, 
стипендіатом Північно-Східного університету в 
Шеньяні (Китай): «Сучасна китайська мова. 
Перші кроки».  

Учасники зустрічі дізналися про культуру 
країни, різновиди діалектів у Китаї, особливості 
написання ієрогліфів, тони вимови звуків і слів, 
звичаї і традиції та прикмети країни (URL: 
http://library.tnpu.edu.ua/index.php/kulturno-
prosvitnytska-robota/92-arxiv/2546-kytajska-mova). 
 19 березня 2019 року у приміщенні читального залу філологічної літератури і видань 
іноземними мовами відбулась презентація книги графолога і магістра історії та психології 
Штокалюка Дмитра «Рукопис розкаже про людину багато» 
(URL: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/kulturno-prosvitnytska-robota/92-arxiv/2587-rykopus). 
 16 квітня 2019 року під керівництвом доцента кафедри географії та методики її 
навчання Таранової Н. Б. відбулася наукова студентська конференція «День клімату», 
приурочена тижню кафедри географії та методики її навчання (URL: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/kulturno-prosvitnytska-robota/92-arxiv/2624-den-klimaty). У 
конференції взяли участь працівники Наукової бібліотеки: завідувач читальними залами 
Ірик З. Й., завідувач сектору психолого-педагогічної літератури Красовська Л. І. та бібліотекар 
першої категорії Орищак Н. К. Було представлено виставку книг «Зміна клімату: що нас 
очікує…». Огляд літератури провела завідувач читальними залами. Студенти та всі присутні із 
задоволенням слухали вірш «Змінився клімат» (автор Ірик З. Й.), у якому розкрито суть 
проблематики і окреслено вихід з такої загрозливої для природи та людства в цілому кризи. 
 15 травня в читальному залі психолого-педагогічної літератури відбулися літературні 
читання «Shakespearean Women Then and Now» (URL: 
http://library.tnpu.edu.ua/index.php/kulturno-prosvitnytska-robota/92-arxiv/2635-shakespearean1). 
 16 травня в читальному залі філологічної літератури і видань іноземними мовами в 
рамках ювілейного ХХ засідання Консорціуму українських та Варшавського університетів було 
проведено євровікторину «Європа – наш дім». Переможцями 
стали студенти історичного факультету (І місце), студенти 
факультету мистецтв (ІІ місце) та студенти факультету педагогіки 
та психології (ІІІ місце) (URL: 
http://library.tnpu.edu.ua/index.php/kulturno-prosvitnytska-robota/92-
arxiv/2643-den-juvro).  
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Культурно-просвітницький проєкт «Народні промисли рідного краю» 
10 квітня у читальному залі літератури з 

природничих та прикладних наук відбувся 
майстер-клас «Ажурне мистецтво 
писанкарства» під керівництвом доктора 
історичних наук, професора Миколи 
Валентиновича Бармака, який стоматологічним 
бором робить унікальні писанки-витинанки. 
Майстер вміло перетворює шкаралупу з яєць на 
вишукане мереживо. Всі присутні на виставці цих 
справжніх шедеврів спершу засумнівалися, чи 
справді це яєчна шкаралупа, настільки ці витвори 
професора делікатні та витончені, навіть 

«повітряні», що страшно в руки брати. Та, коли сам автор робіт 
переконав бути сміливішими, кілька бажаючих все-таки 
знайшлось і дуже акуратно доторкнулись до шедеврів, навіть 
попробували щось 
вирізати. 
 Пан Микола 
зізнався, що сам 
зіпсував не один 
десяток яєць, допоки не 
навчився філігранній 
різьбі. 
 Свої вміння 
професор радий 
передавати іншим. 
Особливо цікавими та допитливими виявились діти працівників 

бібліотеки. Вони із задоволенням спробували щось вирізати на яєчній шкаралупі. У декого 
навіть виходило, чим викликало ще більше захоплення (URL: 
http://library.tnpu.edu.ua/index.php/kulturno-prosvitnytska-robota/92-arxiv/2618-pusanka-1). 

Працівники інформаційно-
бібліографічного відділу організували 
зустріч-презентацію із тернопільською 
майстринею народних художніх 
промислів Наталією Євстахіївною Лазор 
«Художнє моделювання», яка відбулася 
11 квітня в читальному залі літератури з 
природничих та прикладних наук. У 
святковій, піднесеній атмосфері пройшла 
презентація виробів великодньої тематики 
та майстер-клас із їх виготовлення. Були 
присутні 26 осіб (URL: 
http://library.tnpu.edu.ua/index.php/kulturno-
prosvitnytska-robota/92-arxiv/2622-xyd-
model). 
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Упродовж квітня місяця у залі літератури з 
природничих та прикладних наук, мистецтва, науки 
та спорту діяла виставка ручних робіт працівників 
бібліотеки та членів їх родин, де були представлені 
вироби з найрізноманітнішої тематики та техніки. 
Особливої уваги заслуговує вишивка – український 
етнічний бренд, який є справжнім феноменом, 
перед яким варто схилитися, оскільки він пройшов 
через стільки століть і повернувся до сучасних 
жителів нашої Неньки.  

Віршовані рядки, подані нижче, відображають той 
дух, трепет, справжнє захоплення. враження, диво у тих, 
хто відвідав виставку і мав змогу насолодитись 
атмосферою українського мистецтва, що своїм коренем 
сягає сивої давнини.  

Поринь у дивосвіт краси земної, 
Що створена руками є мисткинь. 
Ніде у світі не знайдеш такої!!! 
На хвильку суєту земну відкинь. 
Поглянеш ти на вишивку чудову! 
На Великоднє диво – рушнички! 

Хоча дана велика сила слову, – 
Не меншу мають хрестиком нитки! 

Тут оригамі, бісероплетіння. 
Із дерева є вироби, лози… 
Яка майстерність, справжній хист, терпіння 
Жінкам дається з Божої Руки! 

Не менш майстерні є й дитячі руки. 
Їх світ казковий, добрий, як душа. 
Народжуються діти не для муки, – 
Для щастя Україна їх дала. 

А Україна-ненька наша з вами – 
Це не брудна політика та гра. 
Це Ласка, Ніжність, Колискова мами. 
Це сила чоловічого плеча. 

Це Мудрість, що з глибин віків струмує. 
Мистецтво, що красу земну несе. 
Це Небо, що прохання наші чує 
І впасти нам у відчай не дає. 
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Щороку у травні місяці в Україні 
відзначається День Вишиванки і День Матері. 
Можна сказати, що ці два свята нерозривні, 
оскільки всі вишиванки, які є практично у 
кожній українській хаті, родині (рушники, 
сорочки, обруси тощо), створені жіночими 
руками. Мамині руки завжди в роботі, творчості. 
І разом з хрестиком, низинкою на білу 
полотнину в орнаменті оживає сама українська 
Душа, щедра і багата, відкрита і щира, глибинна 
і чуттєва.  

Саме тому з нагоди цих свят працівники 
бібліотеки прийшли у вишиванках. Книгозбірня 

15 травня розквітла червоно-чорними, синіми, зеленими, жовтими барвами традиційних та 
сучасних українських вишитих сорочок. В рамках Дня вишиванки та Дня Матері в читальній 
залі суспільної літератури відбулася музично-
поетична композиція: 

«Вишивала мама, вишивала 
Добру долю сину та дочці.  
Свою душу в вишивку вкладала. 
Бережімо маму, дорогі»  
Організаторами дійства були працівники 

залу: Німець О. Й., Нагачевська Н. Я., 
Коваль О. В., які склали сценарій та були 
ведучими, а також підготували виставку вишитих 
експонатів 19-21 століття (рушники, скатертини, 
сорочки, корсети, спідниці подушки, серветки 
тощо), що є власністю працівників бібліотеки і 
їхніх родин. Найбільшу кількість вишивок принесла доцент кафедри технологічної освіти та 
охорони праці Павх Степанія Петрівна. 

Присутні мали можливість ознайомитись з розгорнутими книжковими виставками: 
«Мати-це ім’я Бога на устах і в серцях маленьких дітей» (В. Теккерей) та «Вишиванка – це 
генетичний код української нації». 

У святі взяла участь кандидат історичних наук, доцент, заступник декана з виховної 
роботи історичного факультету Ятищук О. В., яка розповіла про вишитий рушник і його 
значення в традиціях українського народу. 

З доповіддю про вишивку в українській обрядовості від давнини до сучасності 
виступила студентка 4 курсу історичного факультету Кашараба Зоряна, а студенти 1 курсу 
факультету філології та журналістики Тулай Ірина, Заруба Василина, Михалків Христина та 
Тиханська Христина продекламували вірші про маму і вишиванку. 

У виконанні студентів факультету мистецтв Познанської Дарії та Величка Андрія 
прозвучала пісня «Чорнобривці» (сл. М. Сингаївського, муз. В. Верменича). Студент 3 курсу 
факультету мистецтв Дмитрієвський Олексій під супровід бандури виконав «Пісню про 
рушник» (сл. А. Малишка, муз. П. Майбороди). 

Наймолодші учасники дійства Артем Коваль, Аня Уніят та Стас Лахманюк викликали 
шквал позитивних емоцій у присутніх віршами про найдорожчу людину в світі – Маму! 

Насичену, змістовну, цікаву доповідь «Борщівська вишиванка» на фоні презентації 
представила запрошена гостя з Тернопільського обласного краєзнавчого музею, завідувач 
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сектору відділу фондів Завіша Галина Іванівна. Пані Галина провела майстер-клас з прядіння 
нитки. Бажаючі мали змогу навчитися такої техніки, хоча, як виявилось, це не так просто. 

На завершення свята працівники бібліотеки зачитали вірш-подяку всім присутнім 
(автор Зіновія Ірик), а директор Наукової бібліотеки Чайка І. А. виступила із заключним словом, 
акцентуючи увагу на необхідності проведення подібного роду заходів, що мають виховне 
значення для майбутніх поколінь (URL: http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/kulturno-
prosvitnytska-robota/92-arxiv/2639-den-materi). 
 21 травня 2019 року в читальній залі суспільної літератури відбувся міжкультурний 
дискурс «Україна очима іноземців». В обговоренні взяли участь студенти ІІ-ІІІ курсу 
факультету іноземних мов. Студенти виступили з короткими доповідями, обмінювалися 
думками, презентували підготовлені відеоролики. Організувала та провела лекцію-дискусію 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької філології та методики викладання 
німецької мови Рокіцька Н. В. (URL: http://library.tnpu.edu.ua/index.php/gallery/duskyrs-1). 

 
 Якщо людина обдарована, – її талант проявляється у всьому: у вмінні спілкуватися, в її 
творчій діяльності та повсякденному житті. У цьому мали змогу переконатися студенти та 
працівники університету, що завітали 6 листопада 2019 року в читальну залу суспільної 

літератури на творчу зустріч з видатною особистістю 
Тернопілля, кандидатом історичних наук, науковцем, 
письменником, громадським діячем Олегом 
Михайловичем Германом. 

Сама назва зустрічі «Три барви рідного 
слова», вже багато чого говорила та заінтригувала 
всіх, хто вірить в Силу, Мудрість та Правдивість 
живого Слова, хто цінує своє рідне-українське, хто 
знайомий з творчістю відомого та добре знаного 
поета-земляка. 
 Рокіцька Н. В., кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри німецької філології та методики 

викладання німецької мови, представила пана Олега нашій аудиторії як людину надзвичайно та 
різнобічно обдаровану, наділену Богом непідробним талантом, справжнім майстром Поезії, 
письменником, що дарує людям Світло, Добро, Віру.  

Надзвичайно цікавою, змістовною та теплою була співбесіда Олега Михайловича з 
присутніми на зустрічі студентами факультету іноземних мов, філології і журналістики, 
студентами історичного факультету, викладачами та працівниками бібліотеки. Обстановка у 
залі була настільки невимушеною та щирою, що деякі студенти зголосилися зачитати свою 
власну поезію, за що отримали схвальні відгуки від поета. Олег Михайлович презентував та 
подарував для бібліотеки свої нові творчі 
роботи «Україна без гриму» та «Співоча скеля». 
 Бібліотекар читальної зали суспільних 
наук О. Коваль підготувала книжкову виставку 
«Я проростаю крізь літа – крізь мене слово 
пророста», а завсектору бібліотеки Німець О. Й. 
провела огляд літератури під назвою: 

«У всьому є початок і кінець, 
Є й нагорода – терня чи вінець. 
Помимо нас йде час… без вороття, 
Така вона – історія життя» 
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На завершення дійства провідний бібліотекар 
Нагачевська Н. Я. зачитала вірш-подяку (автор Зіновія 
Ірик) «Слово, якщо нелукаве – відгуки в душах знайде» 
(URL: http://library.tnpu.edu.ua/index.php/kulturno-

prosvitnytska-robota/92-arxiv/2811-try-barvy-ridnoho-
slova-zustrich-z-ohermanom). 

 
 11 листопада 2019 року в читальній залі 
суспільної літератури відбулася ІІІ науково-практична 
студентська конференція «Дослідження особливостей 
різних видів і аспектів страхування». Організатором 
і модератором конференції була доцент кафедри 

географії України і туризму Альтгайм Л. Б. Розпочала конференцію привітальним словом 
доктор біологічних наук, проректор із наукової роботи та міжнародного співробітництва 
Фальфушинська Г. І. З глибокозмістовними та цікавими доповідями виступили студенти групи 
Т-33 географічного факультету. Провідний бібліотекар Нагачевська Н. Я. провела огляд 
розгорнутої книжкової виставки, ознайомила учасників конференції з фаховими книжковими 
виданнями, періодикою та новими надходженнями з окресленої тематики (URL: 
http://library.tnpu.edu.ua/index.php/kulturno-prosvitnytska-robota/92-arxiv/2867-straxyvannja-2019). 

 
4 березня було проведено літературно-

мистецький квест «Пісня буде поміж нас», 
присвячений пам’яті Володимира Івасюка. 
Захід організували доцент кафедри теорії і 
методики української і світової літератури 
Царик Любов Іванівна, працівники бібліотеки 
та залюблені у слово та у пісню студенти 
факультету філології і журналістики. 
Працівники бібліотеки підготували книжкову 
виставку «Закодована душа української пісні» 
(70 років від д/н В. М. Івасюка (1949–1979). 

Спогади сучасників про Володимира 
Івасюка, документальний фільм, декламування 
віршів та виконання пісенних шедеврів 

викликали у всіх присутніх нестримне почуття національної 
гордості, щастя належати до української нації, нації 
талановитих та нескорених.  
 Студентки групи УФ-32 Мар’яна Ягнич і Наталія 
Турчин заполонили серця гостей заходу лункими голосами й 
мелодійним звучанням скрипки. Силою музичної 
обдарованості вразили студентки групи УФ-41 Думін Уляна-
Марія, Медвідь Оксана, магістранта Чайківська Вероніка. 
Активну участь взяли також студентки групи УФ-41 Павлічко 
Віта, Солтис Наталія, Заблоцька Марія, Мисливець Діана, 
Джумак Ірина, Христинич Олександра. 
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 Профорієнтаційні проєкти 

 
Працівники наукової бібліотеки долучилися до фестивалю професій «Гостини у 

ТНПУ», який відбувся 6 квітня 
2019 р. Учні, вчителі та усі гості 
мали змогу взяти участь у фізичних 
експериментах, віртуально 
помандрувати науковими і 
навчальними лабіринтами, 
спробувати покерувати роботом чи 
зробити флораріум, а також 
ознайомитися з виставкою 
сучасних та рідкісних книг 

(URL: http://library.tnpu.edu.ua/index.php/kulturno-prosvitnytska-robota/92-arxiv/2615-gostunu). 
10 квітня 2019 року у залі суспільної літератури викладачі кафедри англійської 

філології та методики навчання англійської мови разом з волонтерами Корпусу Миру США в 
Україні провели традиційний профорієнтаційний захід Open House для учнів 10-11 класів шкіл 
м. Тернополя.  

Учасники заходу знайомилися з культурою 
іншомовних країн та здійснювалося вдосконалення 
їхніх мовленнєвих навичок шляхом спілкування з 
носіями мови. Це освітній простір, який відкриває 
дорогу до дорослого життя, сприяє відчуттям радості 
пізнання і спілкування. Плідна співпраця з 
волонтерами Корпусу Миру США в Україні сприяла 
залученню учнів до активної участі у таких заходах, 
як «Жива бібліотека», «Клуб юних лідерів та 
волонтерів», «English +»» тощо. Волонтери Корпусу 
Миру США після завершення своєї служби в 
університеті підтримують зв’язок з колективом в 
онлайн-режимі. Цього року цей захід відбувся у формі 

популярної вікторини-гри Trivia (URL: http://library.tnpu.edu.ua/index.php/kulturno-
prosvitnytska-robota/92-arxiv/2620-trivia). 

 
19 листопада відбувся обласний 

літературний конкурс «Акорди творчості», 
в ході якого учні середніх і старших класів 
шкіл, ліцеїв, гімназій міста Тернополя й 
області презентували свої художні твори у 
номінаціях «Поезія», «Проза», 
«Драматургія».  
 Працівники бібліотеки долучилися 
до літературного конкурсу підготувавши 
інформаційну презентацію: «Від книги – до 
мети». 
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12 грудня 2019 року відбулася зустріч з 
майбутніми абітурієнтами на базі STEM-
центру кафедри інформатики та методики її 
навчання фізико-математичного факультету, 
під гаслом «ТНПУ – твоє майбутнє!». 

Працівники бібліотеки Ірик З. Й. та 
Шанайда О. І. підготували куточок 
профорієнтації: «Вибрати професію – 
вибрати долю» і провели віртуальну подорож 
«Мандруємо бібліотекою». 
 

 
23 жовтня географічний факультет 

відвідали учні 7-8 класів В. Ходачківської ЗОШ 
I-III ст. 

Учні ознайомились з напрямками роботи 
факультету та геологічним музеєм. Найбільше 
школярів вразила унікальна колекція сучасних 
молюсків.  

Працівники книгозбірні для учнів 
організували виставку-перегляд літератури: 
«Знайомтесь: нові професії», яка ознайомила із 
широким світом професій. Розповіли про 
сучасні, найбільш популярні в наш час професії 
на ринку праці. Розібратися у великому 
розмаїтті різних спеціальностей, знайти 

відповідь на запитання «Яку професію обрати? Куди піти вчитися? У чому найкраще себе 
проявити?» – допомогли тестування на самовизначення за методикою Л. А. Йовайши, 
ситуативна гра «Як знайти себе у професії».  
 Соціальний проєкт 
 У 2019 році розпочала роботу розважально-ігрова 
кімната «Дитяча мрія» (для дітей віком від 3  до 11 років). Цей 
проєкт, розроблений працівниками бібліотеки 
(Лохвицьким О. В. і Карепінь О. О.), є переможцем конкурсу 
соціально-інноваційних проєктів, який проводився в 

університеті 16-19 грудня 2018 р. за 
сприяння Британської ради.  
 Мета проєкту: 
1) забезпечити короткотривале 
перебування дітей під наглядом в період зайнятості батьків шляхом 
створення розважально-ігрового простору на території наукової 
бібліотеки; 2) підтримка гендерно-справедливих можливостей для 
дотримання балансу між навчанням, роботою та сім’єю. 

 На фінансування було виділено 40000 грн. 
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 У 2019 році цю кімнату відвідало близько 200 дітей студентів та викладачів 
університету. 

 

 

Міжнародна співпраця 

 У 2019 фондами нашої книгозбірні цікавились користувачі з Польщі: з Міністерства 
культури та національної спадщини Польщі (пол. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej); з Варшавського університету (відділ педагогіки); з Польської 
Академії Наук у Варшаві (пол. Polska Akademia Nauk, ПАН); з Академії ім. Яна Длугоша в 
Ченстохові (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; з Університету Марії Кюрі-
Склодовської в Любліні (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie). 
 15 травня 2019 р. в університеті відбувалося ювілейне ХХ 
засідання Консорціуму українських та Варшавського 
університетів. З цієї нагоди була розгорнута виставка польських 
рідкісних і цінних видань XVIII-XIX ст. з фонду наукової 
бібліотеки (URL: http://library.tnpu.edu.ua/index.php/kulturno-

prosvitnytska-robota/92-arxiv/2636-
ridkisni-vud). 
 Було підготовлено рекламний буклет «Польські видання у 
фонді рідкіснх і цінних видань НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка». 
 28 листопада 2019 р. Тернопільський національний 
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка відвідала ректор 
Вищої лінгвістичної школи м. Ченстохова (WSL) (Республіка 

Польща) д-р Едита Садовська, яка ознайомилася з рідкісними видання польською мовою із 
фондів бібліотеки університету. 

Матеріально-технічна база бібліотеки 

 Важливою складовою комфортності бібліотечного середовища, що забезпечує зустріч 
користувача бібліотеки з предметом його інформаційних потреб, є організація матеріально-
технічної бази бібліотеки. 
 Матеріально-технічна бази бібліотеки – це приміщення, меблі, засоби зв’язку 
(телекомунікації), відеотехніка, копіювально-розмножувальна і комп’ютерна техніка, видаткові 
матеріали тощо. 
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 Приміщення бібліотеки відповідає всім нормам. 
 Для читачів виокремлено читальні зали: загальний зал, зал суспільної літератури, зал 
філологічної літератури і видань іноземними мовами, дисертаційний читальний зал, зал 
рідкісних і цінних видань, зал електронних ресурсів. 
 Організація бібліотечного простору читальних залів забезпечує можливість контролю за 
розміщеними в них фондами і спостереження за користувачами з робочого місця бібліотекаря. 
 Сьогодні територія для обслуговування користувачів все більше використовується для 
організації культурно-дозвіллєвих заходів та акцій при зменшенні кількості посадкових місць. 
 На базі читального залу літератури з природничих та 
прикладних наук, культури, мистецтва та спорту створено 

Освітній хаб (90 місць) – 
презентаційно-тренінгово-

виставково-розважально-навчальний 
центр з комфортними умовами та 
необхідними технічними ресурсами 
для реалізації проектів 
прогресивних, креативних експериментаторів та імплементаторів 
освітніх змін.  

  Доповненням до читальних залів є читальний зал електронних ресурсів, куточок 
релаксації з комфортною зоною відпочинку.  

Кількість  комп'ютерів 76 
у т.ч. к-ть серверів 3 

Кількість автоматизованих робочих місць 
(АРМ) 

76 

у т.ч. АРМ для співробітників 36 
АРМ для користувачів 40 
К-сть комп'ютерів з доступом до Інтернету 76 

у т.ч. для користувачів 40 
К-сть копіювально-розмножувальної техніки 
(КРТ), всього 

13 

у т.ч. сканерів 1 планшетний, 8 штрихкоду 
у т.ч. принтерів 1 лазерний, 1 матричний, 

1 штрихкоду 
БФП (багатофункціональні пристрої) 1 
Проектор 1 
Телевізор 1 
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Нове у роботі бібліотеки 

 Бібліотека упроваджує сучасні технології і розвиває  інформаційні ресурси, розширює 
номенклатуру бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалює форми і методи бібліотечної 
роботи. Реалізовуючи концепцію відкритого доступу до результатів наукових досліджень, 
розвиває інституційний репозитарій, електронну базу корисних посилань на інформаційні 
інтернет-ресурси інших бібліотек, видавництв, освітні портали тощо; сприяє представленню 
публікацій науковців університету для індексування в міжнародних реферативних базах та 
пошукових системах (Scopus, GoogleScholar та ін.). 
 Велика увага приділяється розвитку публікаційно-видавничої та е-архівної діяльності, 
посиленню мас-медійної концепції в роботі бібліотеки. 
 У звітному році на базі читального залу літератури з природничих та прикладних наук, 
культури, мистецтва та спорту створено Освітній Хаб (презентаційно-тренінгово-виставково-
розважально-навчальний центр) з комфортними умовами та необхідними технічними ресурсами 
для реалізації проектів прогресивних, креативних експериментаторів та імплементаторів 
освітніх змін. 
 Освітній Хаб – це поліфункціональний мультимедійний майданчик для проведення 
актуальних тематичних заходів, конференцій, майстер-класів, воркшопів, хакатонів, зустрічей з 
інвесторами, пітчингів тощо; це креативний простір у межах університету для залучення 
активних студентів, освітян, професіоналів різних галузей, готових розповісти про власні 
ефективно реалізовані проекти, а також відкритих до нових викликів і можливостей. 
 На території бібліотеки з понеділка по п’ятницю діє розважально-ігрова кімната 
«Дитяча мрія». Працівники здійснюють чергування з 9.00 до 17.00 години і забезпечують 
короткотривале перебування дітей студентів і працівників університету віком від 3 до 11 років 
під наглядом на час зайнятості батьків в навчальному процесі. 
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