
УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання:  

“Інформаційно-бібліотечне забезпечення освітньої та наукової діяльності” 
 

від 30 жовтня 2017 року 

 

Основним джерелом інформаційно-бібліотечного забезпечення 

навчально-виховного процесу та наукової діяльності професорсько-

викладацького складу і студентів Університету є бібліотека, яка 

укомплектована книжковими фондами, періодичними виданнями, 

комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням, має необхідні кадри 

для виконання поставлених завдань. 

Станом на 25.10.2017 року фонд бібліотеки Університету налічує 428908 

примірників, у т.ч. навчальної літератури – 229337 примірників, наукової – 

91254 примірники. У 2017 р. передплачено 65 найменувань видань України 

(70 комплектів). Зокрема, 11 найменувань газет (16 комплектів), 54 

найменування журналів. 

За єдиним обліком у бібліотеці зареєстровано 2245 читачів, серед яких 

2058 студентів, 187 – інших користувачів. З початку навчального року за 

послугами бібліотеки звернулось 905 користувачів. 

Станом на 25 жовтня 2017 року у електронній бібліотеці Університету 

розміщено 3401 документ, серед яких 317 навчальних посібників та 

підручників, 28 монографій, 418 конспектів лекцій, 270 навчально-методичних 

комплексів, 257 тестів, 580 завдань та методичних вказівок для самостійної 

роботи, 342 методичні вказівки для контрольних робіт, 104 – для виконання 

лабораторних робіт, 207 – для виконання практичних завдань тощо. У 2017 році 

видавництвом Університету до електронної бібліотеки був поданий 61 

документ, поодинокі документи – кафедрами іноземних мов та цивільного 

права і процесу. 

В університеті є 512 комп’ютерів, за допомогою яких студенти мають 

можливість скористатися електронною бібліотекою Університету. 

Комплектування фонду літературою здійснюється відповідно до 

навчальних планів, освітніх програм, завдань науково-дослідних робіт та 

фінансових можливостей Університету. 

Одним із першочергових завдань є вдосконалення доступу та 

використання електронних ресурсів, упровадження та підтримка передових 

комп’ютерних технологій, ведення електронно-інформаційних пошукових баз 

даних. 

У той же час, вчена рада звертає увагу на необхідність: 

- достатнього забезпечення навчальною та навчально-методичною 

літературою нових спеціальностей: “Журналістика” (спеціалізація Реклама і 

зв’язки з громадськістю), “Комп’ютерні науки”, “Технологія захисту 

навколишнього середовища”; 

 - оновлення фондів основної навчальної літератури професійно-

орієнтованих дисциплін; 



- вдосконалення бібліотечно-інформаційних ресурсів, приведення їх у 

відповідність зі зростаючими інформаційними потребами науково-педагогічних 

працівників і студентів Університету. 

- більш ефективного використання навчальної, навчально-методичної та 

наукової літератури шляхом оптимізації її накладів та використання її 

електронних версій. 

 

Виходячи з цього вчена рада у х в а л и л а: 

1. Інформацію першого проректора Барни М. Ю. та проректора з наукової 

роботи Семака Б. Б. з питання “Інформаційно-бібліотечне забезпечення 

освітньої та наукової діяльності” прийняти до відома. 

2. Навчально-науковому інформаційному інституту, з метою оновлення і 

наповнення фонду електронних ресурсів Університету, організувати роботу із 

забезпечення електронної бібліотеки Університету електронними версіями 

наукової та навчально-методичної літератури (збірників наукових праць, 

авторефератів дисертацій, матеріалів наукових конференцій, монографій, 

підручників, навчальних і навчально-методичних посібників тощо), що 

видається науково-педагогічними працівниками. 

3. Директору бібліотеки, з метою забезпечення дисциплін, які вивчаються 

в Університеті, доукомплектувати бібліотечний фонд відповідно до навчальних 

планів та тематики наукових досліджень Університету. 

4. Завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм, з метою більш 

ефективного використання фондів навчальної та наукової літератури, 

розробити та подати на розгляд ректорату пропозиції щодо покращення 

бібліотечно-інформаційного забезпечення навчальних дисциплін кафедр та 

освітніх програм. 

5. Завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм проводити моніторинг 

книгозабезпеченності дисциплін та створювати повнотекстові бази навчальної 

літератури. 

6. Зобов’язати професорсько-викладацький склад Університету 

передавати до бібліотеки обов’язковий примірник, укладених ними 

підручників, навчальних посібників, монографій у друкованому та в 

електронному варіантах. 

7. Директору бібліотеки провести аналіз можливих джерел залучення 

додаткових ресурсів для бібліотеки (донорські організації, конкурси 

Української бібліотечної асоціації, муніципальні гранти для бібліотек, міські та 

національні програми розвитку бібліотек) та розробити заходи щодо 

ефективного управління та залучення додаткових ресурсів для бібліотеки. 

7. Започаткувати та провести у термін до 30 грудня поточного року акцію 

“Подаруй бібліотеці сучасний підручник” серед професорсько-викладацького 

складу Університету. 

8. За результатами ухвали видати відповідний наказ. 

9. Контроль за виконання ухвали покладається на першого проректора 

Університету. 
 

 


