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ТЕЗИ

Роль бібліотеки в інформаційному забезпеченні навчального та науково-
дослідного процесів ВНЗ.

Реформування вищої освіти, запровадження нових освітніх

технологій значно посилює роль вузівських бібліотек в інформаційному

забезпеченні та  супроводженні навчального та науково-дослідного

процесів  ВНЗ.

Завдання про 100% забезпечення навчальною та навчально-

методичною літературою навчального процесу для всіх освітньо-

кваліфікаційних рівнів зафіксоване в Наказі МОН України № 847   від 24

грудня 2003 р., який затверджує ліцензійні умови надання освітніх послуг

у сфері вищої освіти.

   Прийняті зміни та доповнення до «Ліцензійних умов..» щодо

забезпеченості читальних залів фаховими періодичними виданнями, та

формування списків літератури до методичних видань.

З метою підтримки наукової цінності бібліотечного фонду,

формування  фонду відповідно профілю інституту, проводиться

систематичний аналіз його використання, виявлення активної і пасивної

частини фонду.

Для проведення аналізу забезпеченості літературою навчального

процесу у автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі (АБІС)

“УФД/ Бібліотека” розроблена технологія профільно-типологічного

моделювання навчального фонду. Завдяки можливостям цієї програми  в

бібліотеці ВТЕІ КНТЕУ створена електронна картотека книгозабезпечення

усіх навчальних предметів і курсів (Тематико-типологічний план).



Електронна картотека (ТТП) створена в двох варіантах: таблична

форма та ієрархічна. Таблична форма картотеки відображає перелік

дисциплін відповідно кафедр та факультетів, крім того заноситься

контингент студентів, які вивчають ту чи іншу дисципліну та

примірниковість навчально-методичних видань. В програмі передбачений

аналіз цих показників, і як результат реальна картина по забезпеченню всіх

предметів та курсів. Ієрархічна структура картотеки являє собою перелік

факультет – кафедра  та дисципліни, які закріплені за тією чи іншою

кафедрою.

В грудні 2011р. контрольно-ревізійним управлінням у Вінницькій

області було проведено державний фінансовий аудит ефективності

використання коштів державного бюджету, виділених на придбання

літератури для студентів ВНЗ. На вимогу КРУ бібліотека ВТЕІ КНТЕУ

підготувала інформацію щодо забезпечення необхідною літературою

навчальних дисциплін з додатками.

Професійний і якісний склад книжкового фонду  кожної  вузівської

бібліотеки, є основою повного, оперативного бібліотечно-бібліографічного

та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, наукових та

науково-педагогічних працівників, згідно з їх інформаційними запитами.

Тому питання формування інформаційних ресурсів вузівських бібліотек є

одним із актуальних завдань ВНЗ.




