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2013 рік  

36 бібліотек 
 

у т.ч.: 25 – Харків 

6 – Полтава 

5 – Суми  
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• 23,1 млн. прим. – сукупний фонд  

• 322 724 - користувачі за ЄРК  

• 967 837  - обслуговано всіма 

підрозділами   

• 23,6 млн. прим. – книговидача  

• 1 293 – штат  
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Бібліотека  

має бути сучасною, 
інакше вона буде не 

потрібна 
користувачам 
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Харківський національний 

економічний університет 

імені Семена Кузнеця 

НТБ 

• 4 тис. м2 

 

2005 
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м. Суми 

 Українська академія банківської справи НБУ   НБ 

 8 тис. м2  2009  
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Національний технічний  університет “ХПІ”     НТБ  

  4,6 тис. м2  2012 
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Національний юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого    НБ 

 

• 4 млн. одиниць 

зберігання 

 

2009    проект 
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  1.100 м2

   

 

   проект   

2012 

   
 

Українська інженерно-педагогічна академія НБ  
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НБ  Українська академія банківської справи НБУ 



НБ  Українська академія банківської справи НБУ 



ЦНБ  ХНУ імені В.Н. Каразіна 



НБ  Українська академія банківської справи НБУ 
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• Відкритий доступ до 
фондів 

• Wi-Fi – 64 % 

• Мобільні   

інтернет-комунікації 

• Соцмережі – 45 % 

• Сайти і блоги – 59 % 

  

 

 

• Буккроссинг 
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Нові форми КПР: 

• Художні виставки і 

виставки 

фотомистецтва 

• Клуби і студії для 

живого спілкування - 

літературні,  

географічні, 

туристичні тощо 

•  буктрейлер 

 



Методичне об'єднання бібліотек  вищих навчальних  закладів Харківської зони 

монопроект “Модернізація читального залу 
бібліотеки” НБ ХНУРЕ 

 
• відкритий доступ до фондів 

• радіочастотні мітки на документи 

• протикражна система  

• бездротовий доступ до Інтернет (Wi-Fi) 

• сканер для самостійного користування 

• сучасні меблі 

• додаткові зони для читачів 
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     Бібліотека як «третє місце» 

 читальний зал “12  стільців”  ЦНБ ХНУ 

 імені В.Н. Каразіна (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЗаалл  ддлляя  ссааммооссттііййннооїї  

ррооббооттии  ккооннггееннііааллььнниихх  

ччииттааччіівв  

12 
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 обслуговування студентів  англомовної форми навчання 

 НБ ХНМУ  
 

     НФаУ;   ХНУРЕ;  НТУ “ХПІ”;    УМСА, Полтава; 

    ХНУ ім. В.Н. Каразіна; ХНЕУ;  ХДУХТ; 

    НАУ ім. М.С. Жуковського “ХАІ” 
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обслуговування студентів  англомовної форми навчання 

НБ ХНМУ 

 

• Library Lessons for English Medium 
Students  

• Getting to know the Library  

 

• Electronic and On-line Information 
Resources of the Scientific Library for 
English Medium Students 
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2013 – реалізовано перший етап проекту бібліотек внз Харкова 

“Єдина картка читача” 
 

25 бібліотеки внз  

різного підпорядкування 

 і форм власності 

 
 
 
ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна  

викладачі  47% 

 аспіранти   35% 

 студенти    18%  



На сайтах бібліотек, підписавших декларацію 
приєднання: 

 

 загальні правила користування «Єдиною карткою 
читача внз Харкова» 

 перелiк бiблiотек-учасниць проекту 

 повідомлення про доступ до передплачених БД 

 режим роботи  
 

 

Попереду – другий етап проекту  
створення корпоративного (зведено-розподіленого) е-каталогу 

бібліотек учасниць 
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2013 – реалізовано перший етап проекту бібліотек внз Харкова 

“Єдина картка читача” 
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З метою модернізації навчального процесу 
на сайтах бібліотек ХНУРЕ і НЮУ імені 

Ярослава Мудрого з‘явилися  
електронні навчально-методичні комплекси, 

які  надають інформацію про 
забезпечення навчально-методичною 

літературою навчальних дисциплін  
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електронні архіви відкритого доступу 
 

 Інституційні репозитарії 

діють у 39 внз України 

41 % або 16 –Харківське 

об’єднання 

4  з яких увійшли у першу 

десятку репозитаріїв 

України за світовим 

онлайновим рейтингом 

Webometrics 
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 Інституційний репозитарій  

кількість 

звернень  
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 електронні архіви відкритого доступу 

отримали статус електронного видання, в 
якому можна публікувати результати 

досліджень як в першоджерелі, нарівні з 
друкованими періодичними виданнями 

(власний ISSN) 

eKhNUIR, eSSUIR, eUABIR, irHNEU, 
KhNMU, eNULAUIR  

УАБС НБУ,   ХНУ імені В.Н. Каразіна,  

СумДУ,  ХНУМГ імені О.М. Бекетова, ХНМУ, 

НЮУ імені Ярослава Мудрого 

 



Статистика знает все  
Илья Ильф и Евгений Петров 

Google Analytics 

 

Статистичні дані про користувачів БД 

eKhNUIR - Electronic Kharkiv National 

University Institutional Repository 

 
 

Dspace 

http://www.dspace.org/


Статистика знает все  
Илья Ильф и Евгений Петров 
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 фонди рідкісних видань - створення  
 історико-культурної та наукової цифрової спадщини 

2011 рік - ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна 

реалізовано проект  eScriptorium - електронний 

архів рідкісних видань  і рукописів для науки та 

освіти. Приедналися до проекту НБ ХНУРЕ і ФБ 
ХНАУ імені В.В. Докучаєва   
 Розміщуються повні електронні версіі документів  
на сервері ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна з посиланням 
на фондоутримувача 
 

Ми запрошуємо до участі у проекті всі бібліотеки 
внз України! 
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З фонду Фундаментальної бібліотеки ХНАУ 
імені В.В. Докучаєва 

 



Статистика знает все  
Илья Ильф и Евгений Петров 
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 фонди рідкісних видань - створення  
 історико-культурної та наукової цифрової спадщини  

 

НБ НЮУ імені Ярослава Мудрого – 

проект eLEGALIUM розміщена колекція 

рідкісних видань 

Пріоритетні напрями: 

Представники харківської правової школи 

Підручники XIX - поч. ХХ ст. 

Золоті сторінки світової правової думки 

Стародруки 
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 фонди рідкісних видань - створення  
 історико-культурної та наукової цифрової спадщини  
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фонди рідкісних видань - створення  історико-
культурної та наукової цифрової спадщини 

ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна – партнер 

   

           Світової цифрової бібліотеки 

    

 

 

                    Європейської цифрової бібліотеки  

    “Europeana” 

 



Статистика знает все  
Илья Ильф и Евгений Петров 

 
НТБ Національний аерокосмічний університет імені 

М.Є Жуковського “ХАІ” 

 

 

Електронна бібліотека 
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 професійний  конкурс 

“БІБЛІОТЕКАР РОКУ”  

Конкурс проводиться з 2006  

 фінансова підтримка –  

    НВП “Ідея” 

69 конкурсантів 

  20 бібліотек  - 56% 
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Илья Ильф и Евгений Петров 

національні стандарти України з бібліотечної справи 

(Закон України “Про стандартизаціїю” ) 

 сьогодні – ДСТУ носять рекомендаційний характер 

 з 2015 р. – застосовуються на добровільній основі 

одноманітність і достовірність обліку 

 

 бібліотеки надають доступ до електронних 

документів, що зберігаються на власних серверах, 

до ресурсів мережі, тому сьогодні треба говорити 

про необхідність статистичного обліку цієї роботи, 

розробки нових показників роботи бібліотек 

розробка нових показників роботи бібліотек 
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Харківської зони 

Дякую за увагу ! 

    Н. Лазаренко 
 

© НМВ ЦНБ  

ХНУ імені В.Н. Каразіна 

metodist@library.univer.kharkov.ua 


