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Таблиця основних статистичних показників 
роботи бібліотеки  ВНЗ України 

3. Всього примірників власних ресурсів 



Таблиця основних статистичних показників 
роботи бібліотеки  ВНЗ України 



IV. Електронні ресурси 

4.1. Мережні 
віддалені ресурси 

4.2. Бази даних 
(власні) 

4.3. Бібліотечний 
веб-сайт 

4.4. Інституційний 
репозитарій 

4.5. Інші веб-ресурси 
бібліотеки 

Ліцензійні ресурси 
передплачені  (придбані)  

Ліцензійні ресурси 
тестового доступу 

Ресурси відкритого доступу  



IV. Електронні ресурси 

4.1. Мережні віддалені ресурси 



IV. Електронні ресурси 

4.2. Бази даних (власні) 



4.3. Бібліотечний веб-сайт 

IV. Електронні ресурси 

http://bibzal2.wix.com 

http://www.scilibchsiem.edukit.cn.ua/ 

http://library1.stu.cn.ua/ 



IV. Електронні ресурси 

4.4. Інституційний репозитарій 

http://www.geci-ir.cn.sch.in.ua/ 



4.5. Інші веб-ресурси бібліотеки 

Соціальні мережі – 
не враховувати??? 



V. Надійшло документів (власний фонд) 



IX. Користувачі 



X. Кількість відвідувань 



XI. Видано документів із власного фонду 



XII. Мережні віддалені ресурси 

XII 
Мережні віддалені ресурси - кількість завантажених користувачами електронних 

документів (файлів) 

12.1 

Ліцензійні ресурси 
передплачені  
(придбані)   

Обліковується за кількістю завантажених користувачами 
електронних документів (файлів) 

12.2 
Ліцензійні ресурси 
тестового доступу  

Обліковується за кількістю завантажених користувачами 
електронних документів (файлів) 



XIII. МБА та  
ЕДД (електронна доставка документів) 

ХIII МБА та ЕДД (електронна доставка документів) 
13.1 К-сть абонентів МБА, ЕДД   
13.2 К-сть документів, отриманих з інших бібліотек   
13.2.1 у т.ч сторінок електронних копій   
13.3 К-сть виданих документів іншим бібліотекам   
13.3.1 у т.ч. сторінок електронних копій   



XIV. Культурно-просвітницька робота 

ХIV Культурно-просвітницька робота 
14 Тематичні виставки, перегляди:    
14.1.1 Загальна кількість виставок, переглядів   
14.1.2 Представлено документів   
14.2 у т.ч. Віртуальні виставки:                    
14.2.1 Загальна кількість вірт. виставок   
14.2.2 Представлено документів   
14.3 Бібліографічні огляди: 
14.3.1 Тем   
14.3.2 Прочитано   

14.4 Кількість масових заходів 

 
Комплексний захід, що включає різні 
форми масової роботи, обліковується як 
один захід  (ГОСТ 7.20-2000, п13.2, 
примітки)  
 



XV. Довідково-інформаційне обслуговування 

ХV. Довідково-інформаційне обслуговування 

15.1.1 К-сть абонентів ВРІ 

Загальний облік здійснюється  за числом   абонентів, що 
зареєстровані у картотеці або БД реєстрації  абонентів  цієї 
системи    (ГОСТ 7.20-2000,  п.7.3.1)      

15.1.2 К-сть тем ВРІ   
15.1.3 К-сть абонентів ДОК   
15.1.4 К-сть тем ДОК   

15.2 Виконано довідок, всього 

Вказується загальна кількість довідок (запитів,консультацій), 
виконаних усіма структурними підрозділами бібліотеки (в т.ч.  
виконаних в автоматизованому режимі на основі використання 
електронних інформаційних ресурсів)   (6-нк. Розділ IY., п.5)  

15.2.1 у т.ч. тематичних   

15.2.2 у т.ч. заіндексовано  документів (УДК,ББК)   
15.3. Виконано в автоматизованому режимі   
15.3.1 у т.ч. віртуальною довідковою службою   
15.3.1.1 URL віртуальної довідкової служби   

15.4 
К-сть днів інформ., кафедр, дипломника, 
фахівців тощо   

15.5 
Кількість складених бібліографічних 
покажчиків   

15.6 
Кількість опублікованих бібліографічних 
покажчиків   

15.7 
Кількість бібліографічних покажчиків, 
представлених в електронній формі   



XVI. Формування інформаційної культури 

XVI. Формування інформаційної культури 
16.1 Загальна к-сть проведених занять (в годинах) 1 академічна година - 45 хвилин 

16.2 
Програма навчального курсу в академічних 
годинах:    

16.2.1 у т.ч. для студ. молодших курсів: теорет.   
16.2.2 у т.ч. для студ. молодших курсів: практ.   
16.2.3 у т.ч. для студ. старших курсів: теорет.   
16.2.4 у т.ч. для студ. старших курсів: практ.   
16.2.5 у т.ч. для наук.-пед. працівників: теорет.   
16.2.6 у т.ч. для наук.-пед. працівників: практ.   



XVII. Науково-дослідна та науково-
методична робота 

XVII Науково-дослідна та науково-методична робота 
17.1 Кількість тем наукових робіт   
17.2 Назви тем наукових робіт   
17.3 Проведено конференцій   
17.4 Проведено семінарів у бібліотеці   
17.5 Проведено інших заходів Інші – тренінги, школи-практикуми тощо 

17.6 
К-сть виступів на конференціях, 
семінарах   

17.7 К-сть публікацій    



Облік електронних ресурсів  
(відвідування = звернення, книговидача = завантаження) 

4.1. Мережні 
віддалені ресурси 

4.2. Бази даних 
(власні) 

4.3. Бібліотечний 
веб-сайт 

4.4. Інституційний 
репозитарій 

4.5. Інші веб-ресурси 
бібліотеки 

Ліцензійні ресурси 
передплачені  (придбані)  

Ліцензійні ресурси 
тестового доступу 

Ресурси відкритого доступу  



Питання 

1. Яким чином здійснюється облік електронних ресурсів? 

2. До якої категорії можна віднести наукові журнали університету, 
керування якими здійснює бібліотека? 

3. Чому не відображено звернення та завантаження передплачених 
ресурсів, ресурсів тестового доступу, ресурсів  відкритого доступу? 

4. Чому не відображено  завантаження  з інституційного 
репозитарію? 

5. Які ресурси відносяться до категорії “Інші веб-ресурси 
бібліотеки”? 

6. Які функції  бібліотеки у соціальних мережах? 
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