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Формування та організація фонду бібліотеки
Формування фонду бібліотеки у 2018 році складалося з двох взаємопов’язаних і
взаємодоповнюючих частин: базового документного фонду та електронного контенту
навчальних, наукових, спортивних документів тощо. Формування електронного фонду було
пріоритетним напрямом роботи бібліотеки.
Фонд бібліотеки ЛДУФК є універсальним та багатогалузевим.
На 01.01.2019 року він налічує 95136 одиниць зберігання. З них книг – 72217,
електронних документів – 15007. За цільовим призначенням найбільшу частину
бібліотечного фонду займає спортивна і суспільна література – 36,45%. Іншої: наукова –
31,34%, навчальна – 17,39%, художня – 8,16%, електронні документи – 6,66% (табл. 1).
Основним джерелом поповнення фонду бібліотеки були дарунки. Всі надходження
2018 року були внесені до електронного каталогу.
Протягом 2018 року до бібліотеки надійшло:
- 294 прим. книг, назв – 193;
- 260 періодичних видань: журналів – 169, комплектів газет – 91;
- 78 неопублікованих документів;
- 18 електронних носіїв із записом;
- 6331 мережний локальний документ.
На придбання книг університет витратив 14025,00 грн.
Передплати електронних баз даних не було.
Доступу до міжнародних наукометричних баз даних бібліотека не отримала.
Коштів на гранти та проекти не залучено.
Платні послуги бібліотека не здійснювала.
Оновлення фонду бібліотеки за 2018 рік склало 7,3%.
У 2018 році продовжилася рекласифікація видань за УДК згідно розробленого плану
(представлений на сайті університету, сторінка бібліотеки).
Результати роботи з упровадження УДК у 2018 році такі:
рекласифіковано книг за УДК в читальній залі № 1 – 854;
редаговано описів в електронному каталозі - 854
Збереження книжкового фонду бібліотеки було одним з основних завдань читальних
залів та абонементу. Ліквідація читацької заборгованості – одна з форм його виконання. Цю
роботу щорічно здійснюють працівники абонементу: переглядають формуляри читачів,
виявляють боржників, телефонують їм на мобільні пристрої. З метою збереження
книжкового фонду застосовувалися наступні заходи: перевірка наявності книг; знепилення;
реставрація пошкоджених видань власними силами; робота з попередження та ліквідації
заборгованості читачів.
У 2018 році виявлено 88 боржників, на формулярах яких записано 127 примірників
літератури. Складено акт, здійснено телефонування боржникам та sms-повідомлення.
Обслуговування користувачів та документовидача
Традиційними показниками роботи бібліотеки у 2018 році були: кількість
користувачів, відвідування та документовидача. За звітний період обслуговування

користувачів бібліотеки здійснювалося в абонементі, трьох читальних залах (кількість
посадкових місць – 100), через електронний репозитарій, електронний каталог та вебсторінку бібліотеки.
За звітний період кількість читачів за єдиною реєстрацією склала 7078 осіб, зокрема
3320 осіб за читацькими формулярами, 3758 – авторизовані користувачі. Всіма підрозділами
бібліотеки було обслуговано 164955 користувачів (46456 користувачів у стінах бібліотеки,
12317 – через сторінку бібліотеки, через локальні мережі – 105811, 371 – масові заходи.
Книговидача склала 365401 од., з них: книг – 51323 од., періодики – 5772 прим.,
неопублікованих видань – 2300, електронних носіїв із записом – 110, мережних локальних
документів – 305896.
У 2018 році збільшилася кількість віддалених користувачів порівняно з 2017 роком.
Віртуальне обслуговування віддалених користувачів здійснювалося через веб-сайт, сторінку
бібліотеки, де представлена основна інформація про роботу бібліотеки, її структуру, ресурси,
послуги,
події
тощо
(http://ldufk.edu.ua),
електронний
каталог
(http://3w.ldufk.edu.ua/book/index.php) та електронний репозитарій, в якому представлена вся
навчальна документація кафедр, сучасна наукова, спортивна інформація тощо
(http://repository.ldufk.edu.ua/).
Довідково-бібліографічна робота та інформаційне обслуговування
У 2018 році довідково-бібліографічна робота та інформаційне обслуговування були
спрямовані на вирішення головного завдання бібліотеки – інформаційного забезпечення
освітнього процесу та наукових досліджень.
Основну довідкову та консультаційну роботу здійснювали два бібліографи, які для
виконання запитів користувачів активно використовували довідковий фонд бібліотеки
(універсальні та галузеві енциклопедичні, словникові й інші видання), каталоги та
покажчики бібліотеки, електронний каталог, електронний репозитарій, мережу інтернет.
В режимі віддаленого доступу користувачі бібліотеки мали можливість здійснювати
запити через віртуальну бібліографічну довідку. На жаль, щороку зменшується статистика
виконаних віртуальних довідок через об’єктивний процес: більшість студентів для пошуку
потрібної інформації використовують інтернет.
Бібліографічна діяльність бібліотеки охоплювала такі напрямки:
виконання довідок, надання консультацій;
бібліографічне інформування та консультування (у т.ч. в системі ВРІ/ДОК);
створення бібліографічної продукції: науково-допоміжних та біобібліографічних
покажчиків, персоніфікованих видань, рекомендаційних списків літератури за тематикою
навчальних дисциплін;
редагування бібліографічних списків, посилань на інформаційні джерела;
проведення занять з інформаційної культури;
 індексування за УДК, надання авторських знаків.
За звітний період до фонду бібліотеки надійшло 3 збірники наукових праць, з них
фахових – 1. Розписано 1329 статей з журналів, 168 статей зі збірників наукових праць.
Упродовж 2018 року виконано 2038 довідок, з них: тематичних – 221.
Проведено 2 Дня інформації, представлено 667 видань бібліотеки (кількість
відвідувачів становила 217 осіб), проведено 22 просвітницькі заходи, кількість відвідувачів –
154.
Індексовано за УДК 467 тем, надано 25 авторських знаків.
Перевірено 516 списків літератури, виправлено 20996 джерел.
Здійснено електронну доставку 15 документів 2 користувачам, кількість сторінок
склала 176.
Кількість абонентів ВРІ – 0, ДОК – 3, кількість тем – 8.
Проведено 2 бібліографічні огляди.

Автоматизація бібліотечних процесів та електронні ресурси
Автоматизація бібліотечних процесів здійснювалася шляхом формування
електронного каталогу та електронного репозитарія.
Електронний каталог складається з окремих баз даних, організованих за видами
документів, налічує 85145 тис. записів і формується на базі програмного забезпечення
„УФД/Бібліотека”. Протягом року до електронного каталога внесено 5140 записів.
Перелік баз даних електронного каталога
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повна назва
Книг
Брошур
Програм
Авторефератів дисертацій
Дисертацій
Статті зі збірників наукових праць
Інше
Разом

Рік
започаткування
2011
2011
2012
2013
2013
2011
2011

Обсяг у
назвах
19821
2497
36
3954
301
53389
5147
85145

Електронну базу даних книг та брошур формують 2 бібліотекаря абонементу.
Фактичний фонд бібліотеки станом на 2019 рік відображений в електронному каталозі на
50%. Повністю внесено книжковий фонд читальної зали № 1 та абонементу, фонд
авторефератів дисертацій та дисертацій бібліотеки. Продовжується уведення до ЕК
літератури книгосховища.
Упродовж 2018 року до електронного каталогу звернулися 2801 користувач,
середньоденний показник користування електронним каталогом складає 7,7.
Для збільшення присутності університету і бібліотеки в мережі інтернет створений
електронний репозитарій. Забезпечення функціонування репозитарія університету є одним
з пріоритетних в роботі бібліотеки.
Станом на 1 січня 2019 року електронний репозитарій на програмному забезпеченні
DSpace налічує 15007 інформаційних документів і є базою даних для інформаційного
забезпечення освітнього і наукового процесу університету, електронного та частково
дистанційного навчання.
2018 року продовжилася робота з внесення до репозитарія електронних навчальнометодичних комплексів кафедр університету. До складу комплексів входить: навчальна
програма, робоча навчальна програма, конспект лекцій, методичні вказівки до різних видів
занять, контрольні завдання тощо. Розроблено інструкцію щодо порядку формування і
оформлення комплексів для викладачів та відповідальних осіб від кафедр. На кінець 2018
року в електронному репозитарії розміщено 100 % електронних навчально-методичних
комплексів кафедр університету.
2018 року було відкрито 3 нові колекції та 20 розділів у колекціях.
Загалом 2018 року співробітники бібліотеки внесли до електронного репозитарія 6331
документ, загальна кількість сканованих сторінок склала 53483.
Було скановано: авторефератів дисертацій (провідний бібліотекар Карпа Н. М. – 199,
кількість сканованих сторінок становила 3784; наукових статей зі збірників та журналів
(провідний бібліотекар Товт Ю. Ю.) – 2104 документа, кількість сканованих сторінок
становила 10268; (провідний бібліограф Глова О. Я.) – 2026 документів, кількість сканованих
сторінок – 21212; навчально-методичних праць (бібліограф І кат. Ривко Н. Я.) - 2002,
кількість сканованих сторінок – 18219

Завдяки електронному репозитарію значно зросли показники електронної
документовидачі, переглядів та завантаження файлів віддалених користувачів бібліотеки.
Найбільш запитуваними були навчальні та наукові видання.
Сьогодні електронний репозитарій налічує шість фондів та 66 колекцій.
Науково-методична та науково-дослідна робота
Складовою наукової діяльності бібліотеки у 2018 році було бібліографування
науково-педагогічних напрацювань професорсько-викладацького складу університету. На
сайт ЛДУФК, сторінку бібліотеки було подано відомості про наукові праці професорськовикладацького складу університету за 2017 рік. За кожним прізвищем сформовано 690
бібліографічних описів наукових статей та 713 бібліографічних описів наукових статей,
опублікованих вченими за кордоном. В рубриці „На допомогу науковцям” (сайт
університету, сторінка бібліотеки) протягом року представлено 26 інформаційних
документів, загальною кількістю 318 сторінок.
На допомогу освітньому процесу укладено 2 списки літератури до навчальних
дисциплін.
Завданням методичної роботи бібліотеки було проведення теоретичних і практичних
занять з інформаційної культури студентів. Протягом 2018 року для ОКР „магістр” проведені
заняття з навчальної дисципліни „Інформаційна культура студента” (274 год.).
Видавнича робота
2018 року було укладено 48 бібліографічних покажчиків, з них біобібліографічних – 8,
бібліографічних – 40. Усі покажчики внесені до електронного репозитарія.
Підвищення кваліфікації, стажування
Підвищення кваліфікації пройшли 2 працівника: бібліотекар абонементу Яцура Н. В.
та бібліограф І кат. Ривко Н. Я.
Популяризація університетської освіти та науки, профорієнтаційні та просвітницькі
заходи
Для популяризації університету бібліотека здійснювала роботу в напрямку
бібліометричного моніторингу наукометричних показників та публікаційної активності
науковців в базах даних Scopus, Web of Science, бібліометриці української науки (визначення
загальних показників по університету та у вигляді зведеної інформації по факультетам та
кафедрам з наданням відомостей на сайт); здійснювала кількісний аналіз публікацій
науковців та моніторинг рівня цитованості професорсько-викладацького складу з постійним
оновленням показників на сайті університету.
Просвітницька робота була спрямована на організацію та проведення культурнопросвітницьких заходів: виставок, книжкових експозицій, висвітлення результатів на сайті
бібліотеки та у Facebook.
У 2018 році в стінах бібліотеки було експоновано 135 книжкових виставок,
представлено 3228 прим. видань, з них віртуальних виставок - 27, представлено 954
документа. Віртуальні виставки розміщені на сайті університету (сторінка бібліотеки) в
розділі „Книжкові експозиції, відкриті перегляди літератури”.
Міжнародна співпраця
Бібліотека співпрацює з бібліотекою Університету фізичного виховання імені Йожефа
Пілсудського м. Варшави. Щоквартально з цієї бібліотеки в рамках співпраці надходить
журнал „Polish Journal of Sport and Tourism”.

Бібліотека співпрацює з редакцією журналу української діаспори Америки та Канади
„Наш спорт” і має дозвіл на розміщення в електронному репозитарії статей цього видання.
Матеріально-технічна база бібліотеки
Для забезпечення самостійної роботи студентів у читальній залі № 2 працюють 4
комп’ютери, з доступом до інтернет та wi-fi. Для роботи працівників бібліотека має: 8
комп’ютерів, 2 багатофункціональні пристрої, 5 сканерів (для формування електронного
репозитарія та внесення документів в електронний каталог).
Бібліотека використовує ліцензійні програмні продукти: УФД/Бібліотека, Microsoft
Windows 2010, Fine Reader 12, програмне забезпечення DSpace.
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