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ВСТУП 

Головне завдання наукової бібліотеки ННЦ «Інститут землеробства 

ННАН» у 2020 році полягало в забезпеченні якісного бібліотечного та 

інформаційного обслуговування користувачів, задоволенні потреб працівників 

установи у здобутті інформації про розвиток аграрної науки, комплектуванні 

бібліографічного фонду згідно з тематикою науково-дослідних робіт інституту, 

систематично працювати над довідково-бібліографічним  апаратом, а також 

вести роботу по збереженню фонду. Постійним удосконаленням роботи 

бібліотеки були: формування книжкового фонду відповідно до профілю 

наукового закладу та потреб користувачів; вивчення  інформаційних потреб 

користувачів усіх категорій; забезпечення якісного і оперативного бібліотечно-

бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки, 

застосовуючи традиційні та інноваційні методи роботи; дослідження та 

використання в роботі передових форм бібліотечної діяльності. 

1. ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 

Наукова бібліотека ННЦ «Інститут землеробства НААН» обслуговує 

читачів на абонементі та в читальному залі. Організація якісного та 

оперативного обслуговування користувачів, забезпечення їх потреб та 

покращення умов роботи в читальних залах лишається першочерговим. У 2020 

році зареєстровано 190 користувачів, з них 112 науковців та 15 аспірантів. 

Обслуговуванням займається один бібліотекар. Загальна кількість виданих 

документів становила 625 найменувань. Аналізуючи дані показники  та 

порівнюючи їх  з минулим роком слід зазначити, що їх кількість зменшилась, 

оскільки більшість сучасних користувачів віддає перевагу електронним носіям 

інформації. На зміну кількісних   показників великий вплив мала  епідемія  

коронавірусу. Протягом звітного періоду в бібліотеці проводилася робота з 

організації та збереження книжкового фонду, перегляд застарілих та 

маловикористовуваних видань. Особлива  увага була спрямована на боржників, 
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як співробітників установи, так і аспірантів, що дало можливість повернути  

книги та тематичні журнали. 

На жаль, у 2020  році бібліотека не проводила масових  заходів, таких  як 

організація відкритих переглядів, у зв’язку з епідемією короновірусу, однак 

книжкові виставки, тематичні полиці постійно оновлювались в залежності від 

забезпечення інформацією. Лише в читальному залі частково були  організовані 

відкриті перегляди періодичних видань з попереднім домовленням по 

телефону.  

Навантаження на одного бібліотекаря: користувачів – 190.  

2. ЕДД (електронна доставка документів) 

В 2020 році активність роботи по електронній доставці документів 

зменшилась, оскільки наукові заклади  на довгий термін відправлялися на 

дистанційний режим роботи.     

ІНФОРМАЦІЙНО-МАСОВА ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Бібліотекою, як культурно-просвітницьким центром, постійно 

проводиться виховання культури читання, світогляду, популяризації знань з 

питань  аграрної науки, сільськогосподарського розвитку агропромислового 

комплексу України, виробництва та  переробки сільськогосподарської 

продукції. Однією з форм інформаційного обслуговування читачів є організація 

книжкових виставок – це постійно діючі тематичні виставки. Регулярно діє 

виставка «Нові інформаційні надходження», «Новини аграрної науки», «Фахові 

періодичні видання», «Матеріали виставок та конференцій», а також виставка 

«Наукові  праці співробітників ННЦ «Інститут землеробства НААН», були 

проведені науково-практичні інтернет-конференції «Наукові здобутки молодих 

учених для розвитку аграрної науки в Україні» та ін. 

3. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНО БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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Бібліотека ННЦ «Інститут  землеробства НААН» нараховує 93625 

примірників в том числі книг -56991, періодичних видань – 36634.  В бібліотеці 

представлені видання з галузей  землеробства, рослинництва, селекції та 

насінництва, фізіології, біохімії, мікробіології, генетики, цитології, 

ґрунтознавства, економіки, суспільних наук та інші. По типу видань – це книги, 

брошури, періодичні видання, часописи сільськогосподарського профілю, 

монографії, дисертації та автореферати, тому і робота бібліотеки була 

спрямована на швидке та якісне обслуговування користувачів. Основними 

напрямами були і залишаються забезпечення якісного оперативного 

інформаційного та бібліографічного обслуговування. У 2016 році була створена 

офіційна WEB-сторінка науково-технічної бібліотеки «ННЦ Інститут 

землеробства НААН», зараз робота бібліотеки зводиться до організації 

створенням електронної бази даних, як власних наукових розробок Центру 

землеробства, що апробовані і пропонуються до освоєння в АПК, так і розробок 

інших наукових установ. 

Робота з наукової інформаційно-бібліографічної діяльності проводилась 

використовуючи різні методи і форми обслуговування читачів шляхом   

виконання різного роду запитів, бібліографічних консультацій користувачів; 

підготовці інформаційних, бібліографічних матеріалів. Бібліотека надає 

також можливість відвідувачам використовувати для своєї роботи комп’ютерну 

мережу. 

 Виконання різних видів довідок – одна з складових роботи відділу. Це 

обслуговування в режимі «запит-відповідь». У звітному році було видано 45 

бібліографічних довідок, з них 20 тематичного характеру, а решта – за 

індексування документів (УДК), виконано 5 бібліографічних списків 

літератури. Було зафіксовано 45 звернень для допомоги з бібліографічного 

розшуку документів та методики оформлення списків літератури. 

Інформування читачів про нові надходження проводилося шляхом 

організації стендів, де були розміщені нові джерела інформації, як наукової, так 
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і науково-популярної та художньої літератури. Слід зазначити, що спілкування 

проводилося  відповідно встановленому масковому та дистанційному режимі. 

5. ФОРМУВАННЯ ФОНДУ 

Повноцінне і якісне комплектування фонду являється одним з 

найважливіших завдань бібліотеки. Виконання планів науково-дослідних робіт 

значною мірою залежить від стану комплектування. Основним джерелом 

комплектування є книгообмін між бібліотеками, надходження наукових праць 

та документів виданих працівниками ННЦ «Інститут землеробства НААН», 

передплата періодичних видань та отримання книг в подарунок від авторів. 

Фонд бібліотеки ділиться на основний та обмінний. Основний фонд складає 

література по сільському господарству згідно профілю інституту, література по 

суміжній тематиці, суспільно-політична та соціально-економічна. Основний 

фонд поділяється на: 

- книжковий 

- іноземної літератури 

- періодичної літератури 

- цінні та рідкісні видання 

- автореферати 

- методичні рекомендації 

- дисертації 

За 2020 рік в основний фонд бібліотеки надійшло 199 документів. З них 

17 – книг, 22 – авторефератів, 3 – дисертація, 5 методичних рекомендацій,152 

примірника періодичних видань. Загальний бібліотечний фонд налічує 93627 

книг,  з них книги -47250, періодичних видань – 46377. Структура фонду: 

основний фонд -50,5%; цінні рідкісні книги – 0,5%;обмінний фонд -49.5%.  

В обмінний фонд входить література, яку видає ННЦ «Інститут 

землеробства НААН». Він налічує 9743 примірник. За допомогою обмінного 

фонду бібліотека веде книгообмін з іншими науковими установами. 

Протягом року бібліотекою отримано 152 екземплярів періодичних 

видань 18 найменувань, з них 152 українською  мовою, які бібліотека отримує 
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через ДП «Преса» та Фірму «Періодика». На наступний рік передплачено 18 

найменувань журналів та  газет. 

В бібліотеці існують алфавітний і систематичний каталоги. Крім них є ще 

картотеки: 

- картотека нових надходжень 

- картотека періодичних видань 

- картотека наукових праць співробітників інституту 

- алфавітна картотека авторефератів 

- алфавітна картотека дисертацій 

Бібліотека працює над впровадженням нових інформаційних технологій. 

Поступово поповнюється електронний каталог. Так, загальна кількість 

бібліографічних записів у БД  2706, з них введено за звітний  період –1 67 записів. Загальна 

кількість записів в ЕК – 1794, а за звітний період – 145.  

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

Бібліотека ННЦ «Інститут землеробства НААН» займає 11 кімнат 

загальною площею 286,6 кв. м. В бібліотеці є читальна зала, розрахована на 14 

місць. Кожен фонд зонований, відведені окремі кімнати або шафи. Цінні та 

рідкісні видання знаходяться в окремих затемнених шафах. Бібліотека має  

комп’ютери, підключені до локальної комп’ютерної мережі Інтернет, сканер, 

принтер, ксерокс.  

7. КАДРИ БІБЛІОТЕКИ 

З 29 листопада 2018 року працює 1 працівник: завідувач бібліотеки. 

Завідувач бібліотеки має не фахову вищу освіту, кандидат с.-г. наук, с.н.с. 

Загальний стаж роботи 47 років.  

 

Показники звіту про роботу бібліотеки 

за 2020 рік та плану на 2021 рік 

 

Найменування показників 
Од. 

обліку 

План на 

2020р. 

Звіт за 

2020 

План на 

2021 

Обслуговування користувачів     

Кількість зареєстрованих користувачів  
Користув

ач 

220 190 220 
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із них:  науковців,  викладачів “-“ 200 112 180 

- спеціалістів  11 15  20 

- інших “-“    

Кількість користувачів, обслужених всіма 

підрозділами бібліотеки 

Користув

ач 

220 104 220 

Кількість відвідувань Відвід. 2053 304 400 

Кількість виданих документів Прим. 2019 101 2000 

МБА та ЕДД (електронна доставка 

документів) 

    

К-сть абонентів МБА     

К-сть абонентів ЕДД     

К-сть документів, отриманих з інших 

бібліотек 

 10 15 15 

К-сть виданих документів іншим 

бібліотекам 

 15 - 5 

Середньостатистичні показники     

Читаність  10.2 10,2 15.0 

Книгозабезпеченість  Прим. 23,7 20,0 20,0 

Обертаність   0,02 0,5 0,5 

Інформаційно-масова та культурно-

просвітницька діяльність 

Заходи не  відбувалися у зв’язку з епідемією 

коронавірусу 

Довідково-інформаційне обслуговування 

та інформаційно-бібліографічна 

діяльність 

    

Кількість абонентів ДОК Осіб    

Кількість абонентів ВРІ Осіб   -  

Кількість виконаних бібліографічних 

довідок, всього 

  45  

у .т.ч. тематичних   25  

у т.ч. заіндексовано документів (УДК, ББК)   -  

Виконано в автоматизованому режимі   -  

у т.ч. віртуальною довідковою службою   -  

Науково-бібліографічні посібники: Всього 

шт. 

   

 науково-допоміжні (ретроспективні, 

галузеві, тематичні, поточні, 

біобібліографічні) бібліографічні 

покажчики  

“ ”    

 бібліографічні списки літератури 

(інформаційні, тематичні, рекомендаційні) 

“ ”  -  

Діяльність бібліотеки на допомогу інформаційній  

культурі користувачів: 

“ ”    

 проведення занять з використання традиційних 

інформаційних та електронних ресурсів 

Год.    

 індивідуальні та групові консультації з 

бібліографічного розшуку документів та методики 

оформлення списків використаної літератури 

Заг. 

кількість 

 15  

 Інформація про бібліотеку в установах та 

засобах масової інформації (преса, 

телебачення, радіо) 

 Шт.  -  
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Формування фонду Прим.    

Надходження документів – Всього “-“ - 199 300 

 із них: книг (примірників) 

 книг (назв) 

“-“  17 100 

державною мовою (примірників) “-“  17 100 

іноземними мовами (примірників)     

у т.ч. російською мовою (примірників)     

 періодичних видань (примірників) “-“  152 200- 

 періодичних видань (назв) “-“  15 30 

 державною мовою (примірників)   15 223 

іноземними мовами (примірників)     

 у т.ч. російською мовою (примірників)   - - 

 електронних видань  –  примірників  / назв     

у т.ч. документів на змінних носіях – примірників / 

назв 

    

Вибуло документів:     - з основного фонду Прим.  - - 

- з обмінного фонду “-“  - - 

Загальний фонд на 01.01.2021 року “-“  93627 94000 

 книги  (всього) “-“  56993 60000 

у т.ч. іноземні “-“  - - 

 періодичні видання (всього) Прим.  36634 40000 

із   у т.ч. іноземні “-“    

 електронні видання  –  примірників  / назв     

 нормативно-виробничі документи, ДОСТи, 

каталоги . 

Од. зб.     

Структура фонду Прим.  93627 94000 

 основний (всього) “-“  47250 50000 

у т. ч.– цінні, рідкісні видання “-“  203 - 

обмінний  (всього) “-“  9743 10000 

навчальна література (для бібліотек ВНЗ)   

 

36634період

ика 
34000 

Бази даних (власні)     

Загальна кількість баз даних (БД) БД  5  

Загальна кількість  бібліографічних записів у  БД   Запис  2706  

Введено бібліографічних записів за звітний  період  

(за  рік) у БД 

Запис  567  

Загальна кількість записів в ЕК Запис  1794  

Введено записів за звітний  період  (за  рік) в ЕК Запис    

Кількість звернень до ЕК     

Кількість оцифрованих документів за рік Прим.    

у тому числі сторінок с    

Інтернет для користувачів Кількість  1  

Програмне забезпечення Назва    

Бібліотечний веб-сайт (власний чи 

сторінка на   сайті установи) 

http:// 

zemlerobstv

o. 

com/ 

   

Науково-методична, науково-дослідна та 

видавнича діяльність бібліотеки 

    

Організація семінарів, конференцій та ін. Кількість  - 30 
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Проведено практикумів, стажувань “ ”  - 200 

Надано методичних консультацій “ ”  45 100 

Відвідування бібліотек з метою надання їм 

методичної  та практичної допомоги  

  186 400 

Кількість наукових тем (з № держ. 

реєстрації), які проводить бібліотека 

самостійно або бере участь у наукових 

дослідженнях установи, закладу 

“ ” 

   

Кількість наукових статей, публікацій, тез 

підготовлених працівниками бібліотеки 

“ ”  25  

Матеріально-технічна база     

Загальна площа в т.ч.: м2 286,6 286,6  

Для зберігання фондів м2 160,8 160,8  

Загальна кількість читальних залів та місць  чз/місць 1/14 1/14  

Наявність виходу в Internet Так ,ні Так Так  

Кадри бібліотеки     

Загальна кількість  працівників Праців. 1 1  

 із них: бібліотечних працівників “-” 1 1  

 наукових співробітників бібліотеки “-” 1 1  

- у т.ч.  у штаті інших підрозділів “-”    

Склад за освітою: “-”    

- вища фахова (інформаційно-бібліотечна) “-”    

- вища не фахова (інша) “-” 1 1  

- середня спеціальна (фахова) “-”    

- загальна середня “-”    

Склад за стажем “-”    

- до 5 років “-”    

- від 5 до 10 років “-”    

- від 10 до 30 років “-“    

- від 30 до 40 років “-“    

- понад 40 років “-” 1 1  

Наявність наукового ступеня, почесного 

звання тощо 

“-” 1 1  

Навчання в аспірантурі, докторантурі “-”    

Потреба в підвищенні кваліфікації “-” 1 1  

 

 

Виконавець – завідувач бібліотеки ННЦ «Інститут землеробства НААН»                        

Соколова Н.І., тел. 063-67-44-221, e-mail: izkoordinacia@ukr.net 


