
Відділ: 

• забезпечує науково-обгрунтоване довідково-бібліографічне та 

інформаційне обслуговування всіх категорій користувачів бібліотеки у 

відповідності з напрямками навчальної, наукової та виховної роботи 

університету; 

• вивчає інформаційні потреби професорсько-викладацького складу, 

аспірантів, студентів університету з метою більш раціонального й 

цілеспрямованого формування інформаційних ресурсів бібліотеки; 

•  проводить моніторинг використання сучасних інформаційних технологій 

у бібліотечній справі, вивчає інноваційний досвід роботи інших бібліотек 

та впроваджує IT-новинки у роботу наукової бібліотеки з ціллю 

удосконалення обслуговування читачів; створює, науково організовує та 

розвиває інформаційні бази даних універсальної тематики за напрямками 

науково-інформаційної та соціокультурної діяльності наукової бібліотеки 

БНАУ; 

• створює оптимальні умови для задоволення запитів користувачів усіма 

формами та методами бібліографічної роботи;  

• створює, науково організовує та розвиває інформаційні бази даних 

універсальної тематики за напрямками науково-інформаційної та 

соціокультурної діяльності наукової бібліотеки БНАУ;  

• забезпечує швидкий доступ користувачів до інформаційних ресурсів 

наукової бібліотеки незалежно від того, знаходиться вона в бібліотечних 

фондах чи в інших джерелах інформації; 

• мониторить онлайнові науково-інформаційні ресурси відкритого доступу 

за галузевим напрямом університету, організовує доступ до них через 

Інтернет; 

• організовує роботу по обслуговуванню віддалених користувачів 

(виконання усіх видів довідок) за допомогою віртуально-довідкової 

служби бібліотеки «Віртуальна довідка», з використанням всіх власних 

інформаційних ресурсів, інших бібліотек та інформації з Інтернету; 

• впроваджує нові технології в організацію ВРІ, ДОК; 

• вивчає нові форми популяризації бібліотечних ресурсів із застосуванням 

інформаційних технологій, готує зразки бібліотечних продуктів в 

електронній формі;  

• розробляє рекомендації щодо перспективних напрямів розвитку 

інформаційних продуктів та сервісів наукової бібліотеки БНАУ; 



• консультує і надає методично - практичну допомогу іншим відділам 

бібліотеки з питань бібліотечно-інформаційного обслуговування з 

використанням нових інформаційних технологій; 

• адмініструє роботу Електронного каталогу АБІС «УФД.Бібліотека» з 

аналiтично-синтетичної обробки перiодичних та продовжуваних видань, 

збiрникiв наукових праць та матеріалів конференцій; 

• вивчає, систематизує та популяризує наукову продукцію університету: 

ведення електронної картотеки друкованих праць викладачів, науковців 

вузу;  

• забезпечує інформаційне наповнення Web-сайту наукової бібліотеки 

задля популяризації та розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки; 

• організовує практичні заняття з основ бібліотечно-бібліографічних знань 

та формування інформаційної (в т. ч. інформаційно-мережевої) культури 

користувачів; спільно з галузевими відділами проводить інформаційні 

заходи: "Дні інформації", "Дні кафедр"; 

• організовує заходи щодо підвищення рівня професійної майстерності 

бібліотекарів (оволодіння ними інноваційними методами роботи), по 

вихованню комп'ютерної грамотності, умінню орієнтуватися в 

інформаційних системах і базах даних, обміну інформацією й досвідом 

роботи в умовах автоматизації й інформатизації бібліотек;  

• проводить моніторинг та статистичний аналіз публікаційної активності 

нпп БНАУ, визначення наукометричних показників авторів за даними 

наукометричних баз даних  Наука України, Google Scholar, Scopus, Web 

of Science;  

• надає консультації, проводить тренінги, створює презентації та 

інструктивно-методичні матеріали з питань пошуку інформації, 

наукометрії та використання інструментів Web of Science, Scopus, Google 

Scholar, ORCID тощо науковцями університету в процесі проведення 

наукових досліджень та публікації їх результатів; 

• надає консультації з питань: з питань:  

- академічної доброчесності, 

- використання або доступу до електронних інформаційних ресурсів, 

- оформлення бібліографічних посилань і списків до наукових праць, 

дисертацій, дипломів, курсових та інших робіт, 

- реєстрації в наукометричних базах Google Shcolar, Web of Science, 

Scopus та системах ідентифікації вчених ORCID; Researcher ID та 

створення профілю вченого,  



- визначення наукометричних показників авторів за даними 

наукометричних платформ Наука України, Google Shcolar, Web of 

Science, Scopus, 

- використання міжнародних стилів цитування, 

- роботи з бібліографічними менеджерами,  

- підбору видання для опублікування результатів досліджень. 

• обслуговуює користувачів в бібліографічному читальному залі. 

У відділі знаходяться: 

довідково-бібліографічні видання: енциклопедії, довідники, словники, інше; 

традиційні систематичний і алфавітний каталоги і систематична картотека 

газетних та журнальних статей і статей із збірників (до 2018р.); 

 

 

 

 

 


