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ВСТУП

Починаючи з лютого місяця 2022 року перед нами постали особливі
виклики, пов'язані з роботою в умовах воєнного стану. Повномасштабне
російське вторгнення вплинуло на всі аспекти нашого життя й роботи. З
перших днів російської агресії ми намагалися бути максимально
потрібними, корисними, доступними для наших користувачів. Бути з ними
24/7. Так само ми підтримували й одне одного. Слова «Доброго ранку» та
«Добрий вечір» у чаті команди Бібліотеки підтверджували те, що ми є, ми
разом близько і на відстані, ми вистоїмо. Девізом нашої роботи стала фраза
«Працюємо на перемогу».

Ми прагнули брати активну участь в житті та діяльності
Університету. Зокрема, нашим пріоритетом стало посилення ролі
Бібліотеки в удосконаленні процесів викладання та навчання в
Університеті. З цією метою ми брали участь у відповідних робочих групах
та комісіях, впроваджували нові послуги, удосконалювали бібліотечні
сервіси. Ми знайшли нові способи забезпечити доступ до експертних
знань та інформаційних ресурсів Бібліотеки: розширили доступ до
інформаційних ресурсів, збільшили можливості пошуку в них,
впровадивши єдине пошукове вікно, надавали пропозиції щодо
використання інструментів для проведення досліджень, оцифровували
рідкісні колекції.

Разом із університетською спільнотою, волонтерами, колегами з
європейських бібліотек, бізнес-організаціями ми започаткували й нові
ініціативи та проєкти, зокрема Smart Shelter Clust Space.

У 2022 році ми обслужили 7 115 937 користувачів, із них у
Бібліотеці — 24 567, вебресурсами Бібліотеки користувались 7 083 557.
Загальна кількість відвідувань Бібліотеки становить 7 284 733, зокрема
фізично — 59 639, дистанційно — 7 225 094.
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Візія

Бібліотека КПІ – інтелектуальна, комунікаційна, інноваційна
відкрита платформа; надійний партнер університетської та фахової
спільноти у розвитку освітньо-наукового середовища.

Місія

Бібліотека разом зі спільнотою КПІ та для спільноти КПІ розвиває
творче, комфортне і безпечне середовище, що сприяє дослідженню,
навчанню та викладанню й саморозвитку, з метою розбудови
дослідницького університету світового рівня.

Цінності

Люди та Команда

● Ми поважаємо та довіряємо один одному.
● Ми відповідальні один перед одним.
● Ми цінуємо внесок кожного працівника Бібліотеки в реалізацію

стратегії.
● Ми сприяємо реалізації професійного потенціалу кожного працівника

Бібліотеки.
● Ми — команда однодумців зі спільним баченням, спільними діями та

спільними досягненнями.

Клієнти та Сервіс

● Ми вважаємо, що кожен клієнт Бібліотеки є унікальним і важливим.
● Ми швидко та адекватно реагуємо на запити, потреби й очікування

клієнтів.
● Ми вдосконалюємо наші послуги відповідно до потреб наших клієнтів.
● Ми орієнтовані на користувачів і докладаємо всіх зусиль, щоб створити

комфортні умови для їх навчання, дослідження та роботи.
● Ми відповідальні за дотримання наших зобов’язань перед

користувачами, за якість наших ресурсів та послуг.

Спільнота та Партнерство

● Ми створюємо та розвиваємо середовище довіри.
● Повага та доброчесність є основою нашого успіху.
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● Ми об’єднуємо людей, сприяємо розвитку спільноти та спонукаємо до
творення нових ідей.

● Ми розширюємо партнерські відносини для досягнення спільних цілей.

Відкритість та Доступність

● Ми робимо Бібліотеку доступною та зручною для кожної людини.
● Ми робимо наші ресурси та послуги максимально відкритими.
● Ми відкриті для спілкування з користувачами, колегами та партнерами.

Розвиток та Інноваційність

● Ми постійно навчаємося, вдосконалюємо наш професійний рівень та
обмінюємося знаннями.

● Ми проводимо дослідження і впроваджуємо інновації.

Екологічність

● Ми дотримуємося екологічних принципів та популяризуємо свідоме
споживання.

● Ми взаємодіємо зі спільнотою КПІ та партнерами в реалізації
екологічних ініціатив та проєктів.

5



Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка
Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

РОЗВИТОК КОЛЕКЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Бібліотека КПІ продовжує розвивати колекцію інформаційних
ресурсів попри всі складнощі, пов'язані зі збройною агресією росії. Так, у
2022 році нам припинили виділяти кошти на закупівлю нових видань,
водночас зменшилися й можливості для отримання книжкових дарунків.
Та ми використовували всі можливості для задоволення потреб наших
користувачів у якісних інформаційних ресурсах: ми знаходили освітні й
наукові ресурси від комерційних видавництв, що стали доступними для
українських студентів, викладачів та дослідників на період дії воєнного
стану в Україні; ми поповнювали колекції друкованих та електронних
ресурсів в межах реалізації Програми із залучення дарунків. Також ми
знаходили власні ресурси для підтримання колекцій пошкоджених
бібліотек, передавали книги для співвітчизників, які вимушено
перебувають за кордоном.

Надходження до колекції інформаційних ресурсів
Торік нам встигли виділити кошти лише на передплату періодичних

видань. Всі інші ресурси надійшли до колекції Бібліотеки безкоштовно.
Придбання становлять 23 % від загальної суми видань, що надійшли до
Бібліотеки, та 16 % від загальної кількості назв. Дарунки — 66 % від
загальної суми та 76 % від кількості назв, решта — 11 % від загальної суми
та 8 % від кількості назв — становлять надходження за книгообміном та
заміна втрачених. Всього отримано 4 367 примірників книг та придбано
712 періодичних видань.

У межах програми «Про безоплатний обов’язковий примірник»
(гарантовану передачу до Бібліотеки навчальних видань, що друкуються в
університетському видавництві) отримано 324 примірники.

Ми активно працювали над реалізацією Програми із залучення
дарунків до фонду Бібліотеки, в межах якої надходили видання від
студентів, викладачів, підрозділів Університету, а також зовнішніх
організацій та приватних осіб. Зокрема, наші дарувальники передавали
нам навчальні посібники та підручники. Із урахуванням потреб освітніх
дисциплін для дев’яти кафедр Університету отримано відповідні видання.
Повний перелік дарувальників — у Додатку 1.
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Всього в межах Програми у 2022 році нам подарували 2 890 книг.
Дмитро Степуренко, випускник факультету авіаційних і космічних систем,
спеціально придбав для Бібліотеки 481 книгу (монографії, підручники та
навчальні посібники з фізико-математичних, технічних та інших
дисциплін). Пан Дмитро зазначив, що зараз, коли всі роблять для України
та її перемоги те, що можуть, він вирішив, що може допомогати у такий
спосіб — підтримувати Бібліотеку, Університет та нашу українську вищу
освіту.

За підсумками акції #Книгу_студенту до колекції Бібліотеки
надійшло 330 примірників.

Всього у 2022 році до фонду Бібліотеки надійшло
10 048 примірників / 8 501 назва на загальну суму 652 286, 48 грн:

● документи на паперових носіях — 4 367 примірників / 2 820 назв;

● власні мережеві електронні документи — 5 681 назва.

Основний фонд Бібліотеки станом на 1 січня 2023 року налічує
2 422 770 примірників / 436 394 назви:

● документи на паперових носіях — 2 365 893 примірники /
379 519 назв;

● документи на електронних носіях із записом (CD, DVD тощо) —
1 440 примірників / 1 438 назв;

● власні мережеві електронні документи — 45 944 назви;

● мережеві віддалені документи (передплачені) — 9 493 назви.

Фонд рідкісних і цінних документів — 8 729 примірників / 4 830
назв.

Обмінний фонд Бібліотеки станом на 1 січня 2023 року налічує
3 836 примірників.

У 2022 році друкований фонд Бібліотеки зменшився на
81 325 примірників, 19 363 назви, 85 690 примірників списано. Загальна
кількість друкованих видань, що надійшли до фонду, на 60 % менша ніж у
2021 році.

Склад колекції та її наповнення у 2022 році — рис. 1–11.
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Електронні ресурси Бібліотеки
Інституційний репозитарій ELAKPI

У 2022 році Електронний архів наукових та освітніх матеріалів
КПІ ім. Ігоря Сікорського поповнився на 5 523 документи (що на 17 %
менше від кількості надходжень у 2021 році) та містить 45 786 документів,
з них матеріалів у відкритому доступі — 41 960 документів.

Загальна кількість переглянутих файлів в архіві у 2022 році
становить 16 763 844 (що на 7 % більше за кількість переглянутих файлів у
2021 році).

Склад колекції архіву та її наповнення у 2022 році — рис. 12–13.

Подаровані Бібліотеці електронні видання

Електронний фонд Бібліотеки у 2022 році поповнювався також
завдяки безкоштовній передачі ресурсів авторами, які не є працівниками
чи студентами Університету, та збільшився на 158 назв.

Бази даних

У 2022 році продовжувався доступ до міжнародних реферативних
та наукометричних баз даних Scopus та Web of Science за кошти
держбюджету. Після завершення строку доступу за передплатою
Міністерства освіти і науки України до міжнародної бази даних наукової
інформації ScienceDirect від міжнародного авторитетного видавництва
Elsevier отримано безстроковий доступ до колекції електронних
монографій 2019–2020 років ScienceDirect (2 088 ресурсів).

Цифрова бібліотека Київської політехніки

Впродовж року ми оцифровували найціннішу частину друкованого
фонду Бібліотеки — рідкісні та цінні видання, документи зі спеціальних
колекцій, документи з історії Університету. Так до 125-річчя створення
КПІ до колекції «Документи соціального життя КПІ» ми додали альбоми,
буклети, монографію колишнього директора Бібліотеки В. Г. Дригайла.
Оцифрували десять окремих розділів книги «КПІ. Перше століття.
Історичний огляд». Додали до колекції «Книжкові знаки» шість
підколекцій: «Печатки і штампи КПІ», «Книжкові знаки Бібліотеки
І. І. Рахманінова», «Книжкові знаки Бібліотеки О. П. Бородіна»,
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«Власницькі знаки», «Штампи і печатки книжкових магазинів», «Штампи і
печатки навчальних закладів».

Всього оцифровано 168 документів, 8 520 сторінок. На початок
2023 року Цифрова бібліотека Київської політехніки містить
279 документів.

Збереження інформаційних ресурсів

У 2022 році ми долучилися до проєкту SUCHO (Saving Ukrainian
Cultural Heritage Online), який надає бібліотекам, музеям, архівам
вебпростір для зберігання культурного надбання: створили архівні копії
баз даних Бібліотеки (сайту, каталогу, цифрової бібліотеки, електронного
архіву), які тепер додатково зберігаються у хмарі SUCHO.
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ПОСИЛЕННЯ ПІДТРИМКИ НАВЧАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

У 2022 році повномасштабне вторгнення росії в Україну негативно
вплинуло на діяльність Бібліотеки в цілому та обслуговування
користувачів інформаційними ресурсами зокрема. 

Проте досвід попередніх років в організації роботи під час
карантину допоміг адаптувати процеси та послуги до умов воєнного стану,
зокрема до віддаленого перебування наших користувачів, та залишитися
відкритими й доступними для них та їхніх потреб.

Послуги для підтримки студентів і викладачів
Для забезпечення високого рівня обслуговування, швидкого

реагування на потреби користувачів та оперативного зворотного зв'язку ми
надавали постійну підтримку нашим користувачам електронною поштою,
телефоном та в чатах каналів комунікації. Це виявилося надзвичайно цінно
для наших користувачів, про що свідчить збільшення кількості запитів
протягом 2022 року.

Приблизно 1 700 запитів користувачів у межах послуги «Запитай
бібліотекаря» виконано віддалено. Це 30 % від загальної кількості
оперативних запитів.

Всього ми дали відповідь на майже 7 000 запитів користувачів:
надано 5 011 (74 %) оперативних довідок та 1 795 (26 %) тематичних.

Послугою «Отримати консультацію про ресурси» скористалося
більше ніж 5 000 користувачів, з них у Центрі підтримки освіти і
досліджень — більше ніж 3 000.

Ми оновили та удосконалили послугу «Стати користувачем»,
додавши можливість віддаленої реєстрації, щоб усі КПІшники мали
змогу стати користувачами нашої Бібліотеки.

Впродовж року ми розширювали можливості отримання ресурсів
з фонду Бібліотеки КПІ та інших бібліотек. Зокрема, наші користувачі
мали змогу отримати чи повернути книги поштою; загалом з фонду
Бібліотеки надіслано поштою 156 книг. Також ми доставили 62 книги з
інших бібліотек на замовлення наших користувачів. Для користування в
інші бібліотеки надали 138 документів.
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Вже у червні 2022 року Бібліотека долучилася до можливостей
використання міжбібліотечного абонементу RapidILL, який дає змогу
оперативно замовляти й отримувати в електронній формі матеріали з
понад 500 провідних бібліотек світу. Ми скористалися послугами цього
сервісу для виконання більше ніж 50 запитів користувачів. У межах
послуги «Замовити е-копію частини книги/статті» виконали приблизно
100 замовлень.

Отримати список джерел за темою для виконання курсових та
дипломних робіт, поглибленого вивчення навчальних дисциплін тощо
змогли приблизно 100 користувачів. Ми підібрали з фонду Бібліотеки та
ресурсів відкритого доступу більше ніж 2 000 джерел та сформували понад
70 бібліографічних переліків.

У серпні 2022 року запроваджено нову послугу «Замовити список
джерел для силабусу». Наші бібліотечні фахівці з різних галузей знань на
основі вивчення ресурсів Бібліотеки та ресурсів відкритого доступу
рекомендували понад 9 000 навчальних матеріалів для доповнення
переліків основних та додаткових інформаційних джерел робочих програм
(силабусів) навчальних дисциплін для 257 викладачів Університету.

Також ми надавали кафедрам і факультетам КПІ ім. Ігоря
Сікорського довідки про ресурсне забезпечення дисциплін для
проведення акредитації/ліцензування закладів вищої освіти за вимогою
Міністерства освіти і науки України; загалом задовольнили 229 запитів,
підібрали більш ніж 5 000 джерел.

Статистика щодо послуг — рис. 16–21.

Розширення цифрового доступу

Забезпечення доступу до якомога більшої кількості ресурсів та
практична допомога в пошуку інформації й отриманні доступу швидко
стали одними з головних пріоритетів нашої щоденної роботи.

Доступ до інформаційних ресурсів забезпечувався з усіх
комп’ютерів у локальній мережі Університету. Також ми забезпечували
можливість віддаленого доступу для працівників та здобувачів освіти
Університету, чим скористалися 230 користувачів. Протягом року
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організовано доступ до 101 повнотекстової, реферативної і бібліографічної
бази даних із різних галузей знань.

Доступ на час воєнного стану

Бібліотека приєдналася до користування ресурсами видавців
наукової літератури:

● Research4Life — міжнародна платформа науково-технічної,
природничої, медичної та суспільно-політичної літератури, яка
відкрила доступ до п’яти тематичних колекцій: академічних та
професійних рецензованих матеріалів із питань інтелектуальної
власності та науково-технічної інформації (ARDI), медицини та
охорони здоров’я (Hinari), сільського господарства (AGORA),
навколишнього середовища та прикладних наук (OARE),
дослідження в галузі права та суспільних наук, зокрема політичних
наук, економіки, філософії, історії тощо (GOALI);

● ACM Digital Library — доступ до ресурсів в галузі комп'ютерних
наук: публікацій з понад 70 журналів, збірників матеріалів
200 щорічних конференцій, інформаційних бюлетенів, вебсайтів і
мультимедійних файлів, інтегрованого посібника з комп’ютерної
літератури, а також до повних архівів публікацій видавництва ACM
за 1951–2000 роки;

● ScienceDirect — доступ до повних текстів бази видавництва Elsevier:
більше ніж 4 600 журналів і понад 33 000 електронних книг,
довідників, наукових збірників із різних галузей знань;

● Springer Nature — для користувачів в локальній мережі
Університету стали доступними повні тексти електронних книг і
наукових статей останніх років, зокрема матеріали Nature —
найпрестижнішого загальнонаукового рецензованого журналу світу.

Впродовж квітня — липня дослідники нашого Університету мали
доступ до колекції видавництва De Gruyter — праць з європейської
історії, міжнародних відносин, права, політології, літератури та історії,
платформ медичного спрямування, що надали доступ до своїх
інструментів, доказових ресурсів та повнотекстових баз:

● EBSCO Health — доступними стали три бази доказової клінічної
інформації міжнародної компанії EBSCO: DynaMed (для
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клініцистів), Nursing Reference Center Plus (для медичних сестер),
Rehabilitation Reference Center (для фізіотерапевтів);

● Elsevier Health — надано безкоштовний доступ до трьох ресурсів:
ClinicalKey (всебічний ресурс клінічних знань), Complete Anatomy
(платформа 3D-анатомії) та Osmosis (медичний освітній
відеоконтент);

● BMJ Publishing Group — надано доступ до двох онлайн-ресурсів:
BMJ Best Practice (інструмент підтримання клінічних рішень для
допомоги в діагностиці, профілактиці та лікуванні недуг пацієнтів)
та BMJ Learning (освітній ресурс для фахівців у сфері охорони
здоров’я; містить понад 100 акредитованих рецензованих
навчальних модулів у різних форматах).

Статистика використання реферативної БД Scopus та платформи
Web of Science — у Додатку 2.

Розширення можливостей пошуку

Наприкінці року ми впровадили «Каталог+» — єдину точку
доступу до всіх ресурсів Бібліотеки: електронного каталогу, ELAKPI,
Цифрової бібліотеки Київської політехніки та окремих повнотекстових баз
даних відкритого доступу. Для цього ми встановили програмне
забезпечення VuFind та зробили його українськомовну локалізацію. Це
нововведення стало першим впровадженням серед українських бібліотек.

За останні чотири місяці 2022 року сервісом скористалися
7 313 людей, які здійснили 10 297 сеансів. Крім України до першої десятки
держав, жителі яких користувалися сервісом найбільше, увійшли: Велика
Британія, США, Німеччина, Китай, Польща, Нідерланди, Японія, Франція.

Пошуком друкованих ресурсів Бібліотеки в каталозі скористалися
6 619 користувачів, які здійснили 17 172 сеанси. Всього загальна кількість
бібліографічних записів у каталозі становить 640 829.

У 2022 році у каталозі створено 2 850 нових записів, з них: 276 —
ретроконверсія, 2 521 — нові надходження. Оригінальні записи — 2 693,
запозичені з ЕК інших бібліотек — 157.

Статистика користування вебресурсами Бібліотеки — у Додатку 3.

13

https://discovery.kpi.ua/?lng=uk


Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка
Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Підтримка наукових конференцій та періодичних видань
Університету

У 2022 році Бібліотека продовжила співпрацю з науково-дослідною
частиною Університету, редакціями наукових періодичних видань,
оргкомітетів міжнародних наукових конференцій з розвитку наукових
видавничих проєктів.

В умовах воєнного стану для підтримання редакцій та
організаційних комітетів конференцій ми зробили акцент на
індивідуальних інформуваннях та онлайнових формах
консультування, зокрема щодо можливостей участі в безоплатних курсах
Editor Essentials від компанії Elsevier, напрацювань іноземних фахівців
щодо підвищення видимості та популяризації наукових журналів, шляхів
підвищення ефективності комунікації з авторами видань, порад та
шаблонів для авторів публікацій, напрацювань учасників дослідницьких
проєктів тощо.

Також ми інформували редакції наукових видань про можливість
отримати допомогу від українських та міжнародних організацій:
Європейської дослідницької інфраструктури з розвитку відкритого доступу
до видань у галузі суспільних та гуманітарних наук, яка започаткувала
проєкт «Підтримка українських редколегій» (SUES — Supporting Ukrainian
Editorial Staff); видавничого дому «Гельветика» (Україна), який
запропонував надання протягом 2022 року низки видавничих послуг
безоплатно; Українського регіонального відділення Європейської асоціації
наукових редакторів (EASE — The European Association of Science Editors)
та Асоціації українських редакторів (АУР), які провели опитування, щоб
визначити, чим вони можуть допомогти спільноті українських редакторів.

У межах Літньої школи SUES (Supporting Ukrainian Editorial Staff)
представники редакцій наукових видань отримали доступ до вебінарів:
Directory of Open Access Journals (DOAJ), Copyright and licensing та Best
practices in journal publishing.

Загалом впродовж року ми надали представникам редакцій та
організаційних комітетів конференцій понад 700 консультацій з різних
аспектів найліпших міжнародних видавничих практик та міжнародних
вимог до якості видань.
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Ми здійснювали аналіз наукових періодичних видань Університету
за низкою критеріїв, що враховуються при включенні видань до
наукометричних баз даних, та аналіз цитованості видань у цих базах
даних. Результати моніторингу — табл. 1.

Також ми інформували представників редакцій наукових видань
щодо умов формування, вимог до «Переліку наукових фахових видань
України» та вимог, дотримання яких є необхідним для присвоєння
виданням категорій. У перелік увійшло 25 наукових періодичних видань
Університету. Станом на грудень 2022 року до міжнародних
наукометричних баз даних Scopus та Web of Science Core Collection
входять шість наукових періодичних видань КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Наукові конференції Університету на платформах OCS та OJS —
рис. 22.

Навчання та консультування дослідників
Працівники Бібліотеки консультували дослідників стосовно

забезпечення належної ідентифікації авторів Університету в міжнародному
науковому просторі; доступу та ефективного використання освітніх,
наукових вебресурсів та сервісів; вибору видання для опублікування
результатів досліджень; оформлення рукописів відповідно до вимог
конкретних вітчизняних та міжнародних видань; визначення основних
бібліометричних показників авторів (кількості документів, кількості
цитувань та індексу Гірша) відповідно до баз даних наукових цитувань
Scopus, Web of Science; поширення результатів наукових досліджень в
е-архівах відкритого доступу: ELAKPI, інших тематичних архівах;
визначення індексу УДК до кваліфікаційних робіт, статей та наукових
видань.

Ми провели низку освітніх заходів для науковців та консультували їх
стосовно роботи з базами даних наукових цитувань та міжнародними
ідентифікаторами дослідників. Зокрема, ми надали 1 226 навчальних
консультацій дослідникам Університету щодо актуалізації даних про них
та їхній науковий доробок у Google Scholar, Scopus, Web of Science та
системах ідентифікації науковців ORCID та ResearcherID (Publons), а також
розміщення результатів наукових досліджень в ELAKPI.
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Ми надавали довідки щодо належності публікацій здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії до видань, що входять до Scopus /
Web of Science та віднесені до квартилів (Q1 — Q3), відповідно до
класифікації SCImago Journal and Country Rank/Journal Citation Reports.

Ми надавали допомогу вченим щодо зведення 485 авторських
профілів у міжнародній наукометричній базі даних Scopus.

Консультували авторів Університету стосовно визначення чинників
впливовості наукових журналів, а також щодо пошуку та відбору якісного
видання для публікації статті.

Моніторинг публікаційної активності

Ми здійснювали моніторинг публікаційної активності науковців
Університету за п’ятирічний період (2017–2021 роки) у виданнях, що
входять до міжнародних баз даних наукових цитувань Scopus та Web of
Science, та моніторинг основних бібліометричних показників (кількість
публікацій, кількість цитувань, індекс Гірша) Університету в цілому та
окремих науковців усіх структурних підрозділів, відповідно до даних
міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science. Уклали
аналітичні довідки щодо основних бібліометричних показників.

Фахівці Бібліотеки беруть активну у підготовці документів для
преміювання працівників Університету за публікації у виданнях, що
входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та/або Web of
Science Core Collection: моніторять та укладають відповідні списки.

Наші фахівці долучилися до підтвердження даних
науково-педагогічних працівників в системі e-Campus, зокрема показників
індексу Гірша за п’ятирічний період та показників впливовості
міжнародних наукових видань, що входять до міжнародних
наукометричних баз Scopus, Web of Science.

Інформація про нові публікації авторів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які
оприлюднили результати досліджень у виданнях, що входять до баз даних
Scopus і Web of Science, щоквартально подавалась на сайті Бібліотеки для
своєчасного інформування науковців про нові дослідження, подальшого
аналізу продуктивності галузей, актуальних тем, пошуку організацій, які
фінансують дослідження, авторів, авторських колективів для потенційної
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співпраці тощо.

У 2022 році для науковців, викладачів та студентів ми проводили
навчальні заходи та здійснювали консультування щодо використання
авторитетних інформаційних ресурсів, сучасних сервісів та цифрових
інструментів підтримання наукової комунікації, що дають змогу
попередити можливі прояви академічної недоброчесності. Зокрема,
відбулися вебінари:

● «Знайома незнайомка база Web of Science Core Collection»;
● «AIP style (стиль Американського інституту фізики) — міжнародний

стиль цитування та посилання в галузі фізики»;
● «SciVal без таємниць — аналіз доробку дослідника та установи»;
● «Функціональні можливості бази Scopus — як використовувати її

потенціал»;
● «Як знайти інформацію для навчання та досліджень у відкритому

доступі»;
● відкритий діалог «ДоброЧесність: цінності в щоденних вчинках»;
● онлайновий захід у форматі «запитання-відповідь» «Аспірант питає

— бібліотекар відповідає».

Також ми надали послугу з визначення індексів УДК для
150 кваліфікаційних та наукових робіт.

Культура академічної доброчесності та запобігання плагіату
Працівники Бібліотеки активно залучені до університетського

процесу формування та розвитку культури академічної доброчесності.
У 2022 році ми надали 499 консультацій відповідальним від кафедр із
різних питань використання антиплагіатної системи. Здійснили
технічну перевірку на ознаки плагіату понад 200 підручників,
посібників, монографій. Також здійснювали адміністрування
університетського облікового запису та створення профілів у Системі
виявлення збігів/ідентичності/схожості Unicheck. Наповнювали сторінку
«Академічна доброчесність» нормативно-правовими, регламентуючими
документами КПІ ім. Ігоря Сікорського, корисними ресурсами для
розвитку культури академічної доброчесності та запобігання плагіату в
Університеті.
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Спільно з Департаментом навчально-виховної роботи, Студентською
радою, Профкомом та Науковим товариством студентів, аспірантів,
докторантів та молодих вчених КПІ ім. Ігоря Сікорського ми організували
відкриту дискусію «ДоброЧесність: цінності у щоденних вчинках», щоб
привернути увагу студентів, викладачів, науковців до важливості
формування високого рівня культури академічної доброчесності.

Участь у навчальному процесі Університету
Наші фахівці долучилися до викладання загальноуніверситетської

вибіркової дисципліни «Основи академічної доброчесності» та курсу
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Академічна
доброчесність» (спеціальність «Публічне управління та адміністрування»)
на базі НМК «Інститут післядипломної освіти».

Створення безпечного простору
У 2022 році гостро постало питання створення безпечних просторів

в університетах та бібліотеках зокрема. Коли КПІ ім. Ігоря Сікорського та
компанія CLUST започаткували соціальний стартап Smart Shelter CLUST
Space, ми зосередили свої зусилля на тому, щоб проєкт реалізували саме у
Бібліотеці.

CLUST Space — це смартукриття в Бібліотеці КПІ, безпечний
інноваційний освітній простір, який буде функціонувати з усіма
можливостями коворкінгу навіть під час тривог. Смартукриття
створюється у підвальному приміщенні Бібліотеки, яке раніше
використовувалося як книгосховище.

Робота над створенням смартукриття CLUST Space вже розпочалася,
над проєктом активно працювала й продовжує працювати інженерна група
та група координації проєкту. На початковому етапі ми активно залучали
студентів, зокрема до звільнення приміщення майбутнього смартукриття
від книжок і стелажів. Разом зі студентами ми перемістили більше ніж
65 000 книг та вивільнили 600 м2 книгосховища. Також ми підготували
пропозиції щодо концепції простору, його зонування, наповнення та
дизайну. Продовжуємо працювати над розробленням послуг та концепцією
подальшого розвитку укриття як безпечного інноваційного освітнього
простору.
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РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

У 2022 році, попри всі його труднощі, для нас так само важливо було
створювати корисний контент для наших користувачів — проводити
освітні, науково-популярні, культурні заходи, підтримувати громадські,
особливо студентські ініціативи, ініціативи окремих людей. Ми відчували,
що проведення онлайн- та офлайн-заходів в умовах війни допомагає нам
об'єднувати спільноти, які знаходять у Бібліотеці місце для свого розвитку,
взаємної підтримки, волонтерства.

Ми розпочали рік із проведення у бібліотечному Zoom заходу до
Міжнародного дня рідної мови, 21 лютого, за три дні до початку
повномасштабного вторгнення. Лекція Анастасії Розлуцької «Наша мова
— наша зброя» стала однією з останніх «мирних» зустрічей. Наступні
заходи ми змогли організувати вже у квітні. Це була зустріч із
менеджеркою видавництва Vivat Надією Кузінською «Потужна зброя
харківського виробництва — видавництво Vivat» та старт нового проєкту
«Книжкова розкрутка». Ми започаткували «Книжкову розкрутку», щоб
об'єднувати людей у важкі часи. Розповіді про прочитані книжки
допомагали їм відволікатися чи переживати складні ситуації разом.
Спочатку зустрічі, як і всі бібліотечні події перших місяців війни,
проходили онлайн. Влітку заходи почали відбуватися наживо у Бібліотеці.

У 2022 році Бібліотека продовжила розвивати свої освітні
ініціативи:

● Цикл «Історичні студії Think about it». Ми організували три лекції:
«Київ різдвяний: історія і традиції», «Польські сторінки в історії
КПІ: початок (1898–1939)», «Київські політехніки у роки
випробувань».

● Цикл лекцій «Розповіді про життя старих підручників».
Відбулося дві лекції: «Перші науково-технічні гуртки КПІ»,
«Подаровані колекції бібліотеці». Лектори — фахівці Бібліотеки.

● Цикли лекцій «Про художку» та «Фантастичний курс».
Організували заходи «Чарльз Дікенс», «Фантастичний курс 3.0»,
«Свято короля жахів», «Антиутопії», «Вампіри: популярні і не
дуже», лекції про творчість окремих письменників та їхні твори.
Лектори — фахівці Бібліотеки.
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● «МузКлас». Організували цикл із дев’яти лекцій «Музика в час
війни» — про музику, що була створена під час повномасштабної
війни росії проти України. Лектор — фахівець Бібліотеки.

● Науково-популярні лекції з екологічної тематики в межах проєкту
«Бібліотека eco-friendly». Організували лекцію «Життя Львова
очима екоактивістки». Лектор — екоактивістка Діана Попфалуші,
яка розповіла про волонтерські рухи з допомоги переселенцям у
Львові на початку повномасштабної війни росії проти України.

● Проєкт «Поліглот». Ми продовжили вести філологічну
інформаційну рубрику, щоб заохочувати підписників каналу Event та
користувачів Бібліотеки в цілому до вивчення іноземних мов
(підготували 37 публікацій).

Ми започаткували й нові проєкти:

● «Французький розмовний клуб» — заняття французькою з носієм
мови, волонтером та вчителем Жульєном Поулетом (організували
35 занять).

● «Читаємо гуртом» — спільне читання творів українських та
світових письменників з подальшим їхнім обговоренням. Лектори
— фахівці Бібліотеки (провели 8 заходів).

● «Книжкова розкрутка» — зустрічі з популяризації читання, під час
яких відвідувачі розповідають про вподобані книги й рекомендують
їх до читання. Захід проводять фахівці Бібліотеки (організували
8 зустрічей).

● Цикл зустрічей з читання й обговорення книги «Українські основи»
— зібрання есе від відомих українців.

● Цикл зустрічей, присвячених спільному прочитанню літературних
творів Івана Нечуя-Левицького та Григорія Сковороди.

Окрім лекцій, майстер-класів, переглядів фільмів, у Бібліотеці
відбулося дві фотовиставки: «Вій, на» (кураторка — Єлизавета Лазарова)
та «Працюємо на перемогу». Перша експозиція — це світлини
українських студентів та професійних фотографів, які ілюструють зміни у
нашому житті після 24 лютого 2022 року. Друга виставка, «Працюємо на
перемогу», присвячена життю Бібліотеки КПІ після початку
повномасштабної війни. Вона відкрилася до Всеукраїнського дня
бібліотек, лейтмотивом якого для нас стало гасло «Бібліотека незламна».
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Вперше Всеукраїнський день бібліотек ми провели разом із нашими
колегами з Good library: говорили про майбутнє бібліотек з культурними й
громадськими діячами, блогерами та бібліотекарями під час дискусії
«Синергія орієнтацій: що робити з/у бібліотеками після війни?».

Всього у 2022 році ми організували 164 заходи: 86 наукових,
2 науково-популярні та 76 культурно-просвітницьких. Приблизно
70 заходів проведено в онлайн-форматі. 52 заходи були ініційовані
університетською спільнотою та партнерами Бібліотеки. Також ми
продовжували організовувати виставки нових надходжень (51) та виставки
до визначних дат, подій (14).
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ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СПІЛЬНОТАМИ. ВОЛОНТЕРСТВО

Ми завжди говоримо нашим користувачам, що Бібліотека відкрита й
готова їм допомогти. А в 2022 році ми навчилися новому рівню підтримки
одне одного.

Впродовж року ми тісно взаємодіяли зі студентами, долучилися до
ініціатив Профкому студентів КПІ і Студентської соціальної служби та:

● зібрали речі для переселенців, жителів Бородянки;
● взяли участь у Благодійній ярмарці;
● зібрали та передали до Профкому студентів КПІ кошти на потреби

військових Університету, а також військових з ІЕЕ, ІХФ;
● разом організували тренінг із питань мінної безпеки;
● долучилися до створення окопних свічок;
● зібрали речі для притулку тварин при КПІ.

Ми підтримували ініціативи наших партнерів:

● разом із творчою агенцією «АртПоле» зібрали та передали одяг до
шпиталю в Бахмуті, висаджували дерева в Ірпені;

● допомогли студентам спеціальності «Культурологія» КНУ імені
Тараса Шевченка організувати виставку «Вій, на».

Важливою волонтерською ініціативою для нас стало плетіння
маскувальних сіток. Ми навчилися плести та продовжуємо виготовляти
маскувальні сітки, які потім слугують захисникам України на військових
позиціях. Отримали таку змогу завдяки волонтерській організації м. Києва
«Мармелад. Маскувальні сітки», учасники якої надають нам усі необхідні
матеріали й відправляють готові вироби на фронт.

Ми працювали разом із волонтерами в Бібліотеці — плели
маскувальні сітки, звільняли майже 600 м2 книгосховища від залізних
стелажів із книгами в суцільній темряві, щоб трансформувати це
приміщення у смартукриття, організовували разом відкриті заходи,
заряджали пристрої, гріли окріп та пили чай.

2022 рік був роком активної міжнародної співпраці. У червні
директорка Бібліотеки КПІ Оксана Бруй взяла участь у 51 щорічній
конференції Асоціації європейських дослідницьких бібліотек як одна з
ключових спікерок. Її доповідь «Вижити і перемогти: бібліотечна
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спільнота в боротьбі з російською агресією проти України» відкривала
конференцію — після промови понад 400 учасників конференції кілька
хвилин аплодували стоячи незламності та силі духу українських
бібліотекарів. Крім потужної міжнародної підтримки, ця конференція
стала для нас джерелом нових планів, зокрема щодо долучення
Бібліотеки КПІ до Асоціації європейських дослідницьких бібліотек, що
надає нам ще більше можливостей для просування українських бібліотек у
міжнародній фаховій спільноті.

А у вересні Оксана Бруй на запрошення Goethe-Institut Ukraine стала
модераторкою панельної дискусії «Українські книжки в бібліотеках світу»,
що відбулася на українському стенді Франкфуртського книжкового
ярмарку.

Також у 2022 році Бібліотека КПІ продовжила функціонувати як
одна з платформ для проведення іспитів на визначення рівня володіння
державною мовою у межах співпраці Університету з Національною
комісією зі стандартів державної мови. У 2022 році ми супроводжували
174 сесії. Іспит склали 958 претендентів.
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Попри всі складнощі військової агресії росії у 2022 році Бібліотека
продовжує розвивати наукову діяльність, спрямовану на практичне
впровадження її результатів у свою роботу з акцентом на розвитку якості
власних ресурсів. Напрями наших наукових досліджень охоплюють:
особливості фонду рідкісних та цінних документів, історію формування
фонду Бібліотеки, проблематику інформаційної грамотності дослідника.

Ми підтримуємо наукову комунікацію з дослідниками вітчизняної
бібліотечної галузі, що визначає участь наших працівників у роботі
фахових експертних рад та екзаменаційних комісій. У 2022 році
рецензовано чотири магістерські роботи за спеціальністю 27.00.03
(книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство) в Київському
національному університеті культури і мистецтв та Київському
університеті імені Бориса Грінченка.

Актуалізовано профілі працівників Бібліотеки в Google Scholar,
ORCID, що позитивно позначається на авторитетності публікацій
Бібліотеки в професійному цифровому науковому середовищі. Наразі
кількість оновлених профілів налічує 21 одиницю.

Продовжувалася робота зі створення бази авторитетних файлів на
імена осіб викладачів, які працюють або працювали на постійній основі та
праці яких є в Бібліотеці. Всього у 2022 році нами створено 757 нових
авторитетних файлів, редаговано та доповнено — 4 962.

Ми продовжили наповнювати предметно-орієнтовані електронні
колекції «Праці викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського», «Видання та
публікації про КПІ ім. Ігоря Сікорського», «Наукові школи КПІ ім. Ігоря
Сікорського», «Історія науки і техніки», «Видатні конструктори України».
Результатом чого є наявність повної інформації про науковий доробок з
історії КПІ, що впорядкована та доступна користувачам, зокрема онлайн.
В електронному каталозі Бібліотеки у 2022 році нами створено 344 записи;
станом на початок 2023 року загалом налічується 11 793 бібліографічні
записи.

В умовах війни, коли фізичне збереження фондів та електронних
інформаційних ресурсів набуло реального історичного значення,
важливим є дослідження та збереження власної історії. Влітку ми
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вирішили створити нову електронну колекцію «Літопис бібліотеки
КПІ», для наповнення якої відбирали відповідні джерела з періодичних
профільних видань за 2000–2022 роки.

У 2022 році ми доповнювали, редагували та розміщували в ELAKPI
хронологічні бібліографічні списки праць учених Університету.
Докладніше — у Додатку 4.

Бібліотека продовжила співпрацю з Інститутом енциклопедичних
досліджень НАН України. Для видання 24-го тому «Енциклопедії Сучасної
України» працівники сектору наукової бібліографії доповнили статті про
вчених КПІ фотографіями, уточнили дати життя та наукової діяльності,
надали переліки їхніх праць. Докладніше — у Додатку 5.

Участь у науково-практичних заходах

У 2022 році 66 наших працівників взяли участь у 19 міжнародних та
всеукраїнських науково-практичних заходах — конференціях, форумах,
конгресах, школах та вебінарах, що відбулися в Україні (Дніпро, Одеса,
Харків, Ужгород) та за кордоном (Велика Британія, Данія, Німеччина,
Нідерланди, Польща). На зазначених заходах загалом представлено
7 доповідей про досвід роботи Бібліотеки. Докладніше — у Додатку 6.

Видання та публікації працівників

Упродовж року наші працівники популяризували життя Бібліотеки та
професійні досягнення на різних онлайн-платформах, в університетській
газеті «Київський політехнік». Стаття Євгенії Кулик «View of Library
Service in Ensuring the Information Ecology of an Organization: A Case Study
of a Research University Library» опублікована в міжнародному фаховому
журналі.

На платформі Open Monograph Press ми продовжили роботу з
формування ресурсу власних електронних видань. Завантажили 3 публічні
звіти Бібліотеки за попередні роки. Докладніше — у Додатку 7.
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РОЗВИТОК КОМАНДИ

У цей рік випробувань та викликів найголовнішим у роботі за
напрямом розвитку персоналу було зберегти та підтримувати в
ресурсному стані всю команду Бібліотеки.

Для цього з перших годин повномасштабного вторгнення ми
організували всі потрібні канали комунікації, узгодили та повідомили
кожному нові правила взаємодії в команді під час воєнного стану. Завдяки
побудованій комунікації наші працівники могли бути постійно на зв’язку,
отримувати психологічну допомогу одне від одного, а чітка та оперативна
модерація допомагала вирішувати будь-які особисті та робочі питання.
Спільними зусиллями зберігались корпоративні традиції та народжувались
нові, підтримувалась лояльна, позитивна та конструктивна атмосфера. У
час війни саме колектив зі спільними цінностями та цілями, приналежність
до стійкої спільноти Університету для багатьох людей стають важливою
опорою і джерелом стабільності. В організацію всіх робочих процесів за
потребою вносились зміни, щоб люди в команді перебували в безпечному
місці, відчували психологічну стійкість і могли бути ефективними в роботі.

Ми підтримували та заохочували прагнення до підвищення
компетентності, опанування нових знань та практичних інструментів.
Проводили окремі заходи, спрямовані на професійний та персональний
розвиток. Прикладом корпоративного навчання є проходження курсів
«Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та
на телебаченні», «Інформаційна гігієна під час війни» кожним працівником
на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

Наші бібліотекарі обмінювалися досвідом з іноземними колегами:
керівниця сектору підтримки наукових видань КПІ Людмила Троценко
проходила стажування у секції наукометрії бібліотеки Вроцлавського
університету науки і технологій, а PR-менеджерки Євгенія Зуєва та
Олександра Родигіна відвідали бібліотеки Варшавського університету та
Варшавської Політехніки з навчальними візитами.

Дуже важливим для налагодження міжнародної співпраці та
розвитку компетентностей наших працівників став обмін досвідом у
форматі онлайн-зустрічей із колегами з бібліотеки університету
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Шеффілда в межах проєкту співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського з
Університетом Шеффілда.

Напрям інформаційної підтримки освіти та досліджень є
пріоритетним для нас, тому під час зустрічей ми говорили про ресурси,
колекції та послуги бібліотеки для підтримання освіти та досліджень;
відкриті освітні ресурси; про те, як зробити цікавими та корисними для
студентів заняття з інформаційної грамотності та як налагодити ефективну
комунікацію з викладачами та дослідниками, про все більшу роль
предметних бібліотекарів. Цьогоріч за ініціативи Бібліотеки розпочалося
впровадження політики відкритої науки в Університеті, тому найбільше ми
зосередили свою увагу на обговоренні напряму відкритої науки загалом та
інституційного репозитарія даних зокрема. Ми провели сім
онлайн-зустрічей попри всі складнощі воєнного часу та вимкнення
електроенергії, практикували англійську мову, взяли в роботу найліпший
досвід, отримали нові знання та багато професійної і неформальної
підтримки від наших британських колег.

Усе тісніші зв’язки із зарубіжними бібліотеками стали поштовхом
для започаткування англійського розмовного клубу для команди та
продовження курсу вивчення польської мови. Також наш колектив взяв
участь у Тижні цифрової освіти з ініціативи національного проєкту
«Дія.Цифрова освіта». Працівники пройшли національний тест із
цифрової грамотності «Цифрограм» та отримали сертифікати, які
підтвердили середній та високий рівень цифрової грамотності у більшості
членів команди. Протягом року наші фахівці підвищували кваліфікацію,
зокрема взяли участь у 30 семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах,
майстер-класах тощо, організованих різними культурними та освітніми
інституціями, та отримали сертифікати про навчання. Результатом
підвищення рівня експертності та компетентності працівників Бібліотеки
стало прилучення наших фахівців до участі в декількох робочих групах
Університету та профільних міністерств, до викладання
загальноуніверситетської вибіркової дисципліни для студентів, курсу
підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників.

Командна робота над завданнями та проєктами, як важлива складова
нашої організаційної культури, набула ще більшого значення. Тому
спільним командним результатом цього року стало проєктування та
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впровадження багатьох нових сервісів, послуг та ініціатив для задоволення
потреб нашої університетської спільноти.

Щомісячно ми проводили корпоративні заходи, спрямовані на
згуртованість команди, підтримання її життєстійкості та організаційного
розвитку, культури вдячності та цінності кожного працівника, важливість
дотримання заходів безпеки та економії ресурсів.

Бібліотека КПІ сьогодні — це організація, яка постійно навчається,
це команда однодумців зі спільним баченням, спільними діями та
спільними досягненнями, яка спроможна об'єднувати спільноту та
пережити складний період війни.

Структура та штат Бібліотеки — у Додатку 8.

28



Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка
Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВО

Активна взаємодія з користувачами в інтернеті завжди була одним із
наших головних пріоритетів. З початком повномасштабної війни цей
напрям діяльності став ще актуальнішим: ми інформували про послуги
Бібліотеки, підтримку дослідників та студентів з боку іноземних
інституцій та організацій, поширювали інформацію, що є корисною в
умовах воєнного стану. Ми продовжували розвивати та удосконалювати всі
канали комунікації Бібліотеки й шукати нові формати та засоби
інформування.

Ми започаткували випуск дайджестів новин Бібліотеки КПІ — і з
червня, попри всі перепони, тривоги та вимкнення електроенергії,
щотижня інформували наших підписників про найважливіші події та
можливості. Протягом року ми здійснили 29 поштових розсилок, в яких
інформували наших підписників про заходи й можливості, розповідали
про життя Бібліотеки та радили книжки для читання. На наш дайджест у
2022 році підписалося 105 людей.

Протягом року ми працювали над удосконаленням сайту
Бібліотеки. Створили новий підрозділ «Відкриті освітні ресурси», де
розміщували докладну інформацію про різноманітні доступні ресурси для
навчання, викладання і досліджень. Додали сторінки «Цифрова бібліотека
Київської політехніки» та «Предметні бібліотекарі».

У 2022 році вебсайт Бібліотеки відвідало 21 807 унікальних
користувачів, які здійснили 39 296 сеансів. Налічується 76 630 переглядів
інформації від користувачів із різних країн світу.

Створено новий Путівник Бібліотекою КПІ, який допомагає
відвідувачам легше орієнтуватися у послугах, можливостях та просторах
Бібліотеки.

Протягом року ми розвивали банк фотографій Бібліотеки: додали
610 нових світлин, які використовуватимуться для візуалізації бібліотечних
проєктів, публікацій на сторінках Бібліотеки, візуального супроводу
матеріалів про Бібліотеку в ЗМІ.
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Соціальні мережі

З початком повномасштабного вторгнення тематика дописів на
сторінках Бібліотеки у соціальних мережах розширилася. Крім публікацій
у межах традиційних рубрик контент-плану, ми висвітлювали підтримку
України та українців — як з боку іноземних інституцій та організацій, так і
з боку культурних діячів і письменників. Підготували низку тематичних
добірок та дописів, присвячених книжкам про війну.

Попри складнощі перших місяців воєнного стану й подальші
виклики, зокрема вимкнення електроенергії та проблеми зі зв’язком,
активність на сторінках Бібліотеки в соціальних мережах не припинялася.
Впродовж року ми розвивали основні канали Бібліотеки у Facebook,
Telegram, Instagram та на YouTube, а також спеціалізовані канали —
«Events Бібліотека КПІ» у Facebook та Telegram, на яких подається
інформація про культурно-освітні заходи Бібліотеки та групу «Стародруки
Київської політехніки».

Facebook

Кількість підписників сторінки «Бібліотека КПІ / KPI Library» —
7 240 з різних країн світу. В середньому кожну публікацію переглядає
2 290 людей, уподобань за рік — 11 809, поширень — 3 227.

Кількість підписників сторінки «Events Бібліотека КПІ» — 463.

Кількість учасників групи «Стародруки Київської політехніки» —
486.

Telegram

Кількість підписників каналу «Бібліотека КПІ / KPI Library» —
1 902. У середньому кожну публікацію переглядає 1 200 людей.

Кількість підписників каналу «Events Бібліотека КПІ» — 557.

Instagram

Кількість підписників профілю «KPI Library» — 1 714, вподобань за
рік — 2 422.
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Youtube

До каналу «Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка» додано
22 відео. Переглядів відео за рік — 5 927.

Засоби масової інформації

Протягом 2022 року у ЗМІ вийшло 22 матеріали про Бібліотеку КПІ.

Публікації присвячені діяльності Бібліотеки, її можливостям,
заходам, міжнародній співпраці. Низку публікацій присвячено
облаштуванню в Бібліотеці смартукриття CLUST Space. Інформація
поширювалась різними каналами комунікації: видання The Guardian,
«Вечірній Київ», «Читомо», «Dev Україна», «Вікенд», «Наш Київ», Big
Kyiv, «depoКиїв», YouTube-канали Ukraine Media Center, my ua, «КПІ ім.
Ігоря Сікорського», газета «Київський політехнік».

Перелік публікацій про Бібліотеку в ЗМІ — у Додатку 9.
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ
● Площа приміщень — 13 869 м2:

o 6 320 м2 — для обслуговування користувачів;

o 4 400 м2 — для зберігання фондів;

o 3 149 м2 — офісні та технічні приміщення.

● Загальний фонд Бібліотеки (паперовий) — 2 365 893 примірники, з них:

o рідкісних та цінних документів — понад 8 700 примірників;

o паперових книг — понад 1 626 000 примірників;

o паперових періодичних видань — приблизно 550 000 примірників;

o обмінний фонд — понад 3 800 примірників.

● Кількість комп’ютерної техніки — 141:

o серверів — 5;

o для співробітників — 117;

o для користувачів — 19.

● Кількість користувачів — 26 182, з них:

o студентів — 21 904.

● Кількість відвідувань за рік — 7 284 733, зокрема:

o вебресурсів Бібліотеки — 7 225 094.

● Кількість працівників Бібліотеки — 118:

o технічних працівників — 19;

o бібліотечних працівників — 91;

o адміністрація — 8.

● Відносні показники діяльності Бібліотеки:

o обертаність друкованого фонду (середнє число видач, що випадає на

одиницю фонду) — 0, 001;

o книгозабезпеченість (середня кількість документів, що випадає на

одного зареєстрованого читача) — 90;
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o читаність друкованих ресурсів (середнє число документів, виданих

одному читачу за рік) — 0,5;

o відвідуваність фізична (середнє число відвідувань, що випадає на

одного користувача Бібліотеки за рік) — 2,3.

● Вебсайт: http://library.kpi.ua.

● Електронний каталог: http://opac.kpi.ua.

● Каталог+: https://discovery.kpi.ua.

● Інституційний репозитарій ELAKPI: http://ela.kpi.ua.

● Цифрова бібліотека Київської політехніки: https://dil.kpi.ua.
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СТАТИСТИКА

Колекція інформаційних ресурсів

Рис. 1. Бібліотечний фонд за носіями (%):

Рис. 2. Бібліотечний фонд за типами документів (%):
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Рис. 3. Бібліотечний фонд за призначенням документів (%):

Рис. 4. Бібліотечний фонд за мовою документів (%):
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Рис. 5. Актуальність бібліотечного фонду (%):

Рис. 6. Надходження у 2022 р. за носіями (%):
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Рис. 7. Надходження у 2022 р. за типами документів (%):

Рис. 8. Надходження у 2022 р. за призначенням документів (%):
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Рис. 9. Актуальність надходжень до бібліотечного фонду у 2022 р. (книги,
%):

Рис. 10. Надходження у 2022 р. за мовами документів (%):
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Рис. 11. Надходження у 2022 р. за джерелами залучення (%):

Рис. 12. Колекція матеріалів ELAKPI за типами документів (к-сть):

39



Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка
Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Рис. 13. Наповнення ELAKPI (к-сть):

Користувачі та відвідування Бібліотеки

Рис.14. Користувачі Бібліотеки за категоріями (к-сть):
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Рис. 15. Обслуговані користувачі та відвідування Бібліотеки (%):

Послуги

Рис. 16-17. Кількість довідок за видами та способом надання (%):
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Рис. 18. Книговидача у 2022 р. за носіями (%):
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Рис. 19. Книговидача у 2022 р. за видами видань (%):

Рис. 20. Книговидача у 2022 р. за мовою (%)
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Рис. 21. Книговидача у 2022 р. за призначенням (%):

Підтримка наукових періодичних видань

Рис. 22. Наукові конференції Університету на платформах OCS та OJS:
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Таблиця 1. Цитування наукових періодичних видань Університету в Scopus
та Web of Science

Назва журналу Scopus
Web of
Science

Advanced Education 292 442

Advanced Linguistics 0 2

Innovative Biosystems and Bioengineering 134 98

Information, Computing and Intelligent systems 0 0

Information Technology and Security 55 20

Information and Telecommunication Sciences 96 23

Mathematics in Modern Technical University 1 0

Mechanics and Advanced Technologies 45 25

Theoretical and Applied Cybersecurity 15 7

Адаптивні системи автоматичного управління 32 7

Біомедична інженерія і технологія 1 0

Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія.
Право 3 0

Вісник Київського політехнічного інституту. Серія
Приладобудування 38 15

Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка.
Радіоапаратобудування 212 291

Вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».
Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження

10 2

Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка /
Radioelectronics and Communications Systems 3157 1602

Вода і водоочисні технології. Науково-технічні
вісті 14 8

Геоінженерія 1 0

Дослідження з історії техніки 6 3

Економічний вісник НТУУ «КПІ» 43 35
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Енергетика: економіка, технології, екологія 120 63

Інформаційні системи. Механіка та керування 11 9

Механіка гіроскопічних систем 38 10

Мікросистеми, електроніка та акустика 24 10

Наукові вісті КПІ / KPI Science News 51 30

Обрії друкарства 1 4

Системні дослідження та інформаційні технології /
System research and information technologies 27 85

Сторінки історії 7 47

Технологія і техніка друкарства 40 18
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ДОДАТКИ

Додаток 1. Перелік учасників Програми із залучення дарунків

У 2022 році наша Бібліотека отримала в подарунок 2 824 видання.
Ми щиро вдячні усім авторам, які передали нам свої роботи, співробітникам,
студентам, випускникам КПІ ім. Ігоря Сікорського, нашим друзям та партнерам!

Книжкові меценати 2022 року

Автори Олена Абакумова, Володимир Боровицький, Олександр
Демарьов, Валерій Зливков, Євген Іванов, Алла Калита, Олексій
Кравчук, Юрій Кузнєцов, Анатолій Кузьмичєв, Олег Левченко,
Михайло Лукинюк, Сергій Макаров, Ігор Мельник, Антон
Семенов, Семен Ханін.

Спільнота
Університету
(співробітники,
студенти,
випускники)

Володимир Адаменко, Світлана Барабаш, Тамара Безрукова,
Євгенія Брезницька, Оксана Бруй, Людмила Будась, Любов
Волкова, Людмила Гулакова, Оксана Дигас, Оксана Дмитрунь,
Марина Друченко, Тетяна Жесткова, Вікторія Завадська, Михайло
Згуровський, Світлана Зуєва, Ірина Казка, Віктор Квасницький,
Ярослав Клятченко, Тетяна Кодьєва, Володимир Коз’яков, Юлія
Корян, Ольга Котляр, Юлія Кравченко, Павло Красуцький,
Євгенія Кулик, Таїсія Кулікова, Володимир Лазаренко, А. Лапа,
Наталія Лапковська, Олена Левчук, Галина Лоза, Наталія
Манжуло, Катерина Мошинська, Юлія Носачова, Олександра
Одарченко, Олена Петровська, Вікторія Пінська, Ірина Побідаш,
Олена Половян, Елеонора Попович, Єлизавета Пархоменко,
Редріх Путятін, Олена Разсоха, Олександра Родигіна, Наталія
Семінська, Юрій Сидоренко, Ярослава Сошинська, Дмитро
Степуренко, Тамара Сухенко, Людмила Тепікіна, Андрій Тесля,
Людмила Троценко, Юлій Туз, Віктор Філіпов, Мирослава
Щиглинська, Ірина Юдіна, Сергій Яковлєв.

Підрозділи: Кафедра екології та технології рослинних полімерів
ІХФ, Кафедрі української мови, літератури та культури
факультету лінгвістики, Ректорат.
Секція випускників Київської політехніки при Головному
управлінні федерації науково-технічної асоціації Польщі.

Приватні особи Віктор Андієвський, Марина Батуринець, Володимир Білецький,
Олексій Васильєв, Поліна Верзун, Казимир Возьний, Ростислав
Воронезький, Павло Григор'єв, Олена Дмітрієва, Віталій
Зарицький, Юрій Зважій, Оксана Кісь, Анна Лісовська, Сергій
Лобойко, Антон Мартинов, Тетяна Пилипець, Наталія Полозова,
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Людмила Попович, Лілія Прокопенко, Олександр Саврук,
О. Сінчук, Алевтина Слободкіна, Анастасія Сорочинська, Ксенія
Ткачова, Микола Харченко, Костянтин Шеметило, Якимчук
Микола.

Видавництва «Астролябія», «Каравела», «К.І.С», «КЛІО», «Кондор», «Ліра
–К», «Магнолія 2006», «Наш Формат», «Новий Світ-2000»,
«Політехніка», «Сідкон», «ЦУЛ», «ЮСТОН».

Інші
організації,
компанії

БФ «Бібліотечна країна», ІТ-компанія «Генезіс», ДНДІ МВС
України, Інститут прикладних проблем екології, геофізики та
геохімії, ТОВ «Інфопульс Україна», Києво-Могилянська Бізнес
Школа, НБ ЛНУ ім. Івана Франка, Національний музей «Київська
картинна галерея», НІБУ, ГО «Ротарі клуб Київ Сіті»,
Український католицький університет, Центр дослідження
верховенства права, International Charity Foundation for History and
Development of Computer Science and Technology (ICFCST).

Дякуємо дарувальникам, які побажали залишитись невідомими.

Наша Бібліотека завжди відкрита для нових подарунків!
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Додаток 2. Статистика використання баз даних

Статистика використання реферативної БД Scopus

Роки 2018 2019 2020 2021 2022 Разом

Пошуки на
платформі

40 897 30 869 27 987 36 087 31 420 167 260

Пошук
літератури

22 280 12 344 17 496 20 156 20 921 93 197

Використання
інформетрії

28 590 31 599 37 526 43 531 32 821 174 067

Статистика використання платформи Web of Science

Роки 2020 2021 2022 Разом

Пошуки на
платформі

8 859 13 520 12 224 34 603

Загальна
кількість
досліджень
предметів

11 387 9 081 11 572 32 040
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Додаток 3. Статистика користування вебресурсами Бібліотеки

Електронний каталог (за період з 1 січня по 31 грудня 2022 року)

Користувачі — 6 619.
Відвідування (сеанси) — 17 182.
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Каталог+ (за період з 1 січня по 31 грудня 2022 року)

Користувачі — 10 375.
Відвідування (сеанси) — 14 061.
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ELAKPI (за період з 1 січня по 31 грудня 2022 року)

Користувачі — 7 055 131.
Відвідування (сеанси) — 7 156 891.
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Цифрова бібліотека Київської політехніки (за період з 1 січня по 31 грудня 2022 року)

Користувачі — 500.
Відвідування (сеанси) — 1 438.
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Сайт Бібліотеки (за період з 1 січня по 31 грудня 2022 року)

Користувачі — 21 807.
Відвідування (сеанси) — 39 296.
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Додаток 4. Перелік наукових видань Бібліотеки

1. Бібліографія праць Михайла Захаровича Згуровського – ректора КПІ ім. Ігоря
Сікорського, доктора технічних наук, професора, академіка НАН України
(станом на 30.01.2022 р.) [Електронний ресурс] / уклад. К. С. Мошинська ;
(підгот. К. С. Мошинська, В. Ю. Хмара) ; наук. ред. М. Ю. Ільченко ; Нац.
техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського», Наук.-техн.
б-ка ім. Г. І. Денисенка. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,00 Мбайт). –
Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 139 с. – Режим доступу:
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51776. – Назва з екрана.

2. Бібліографія праць Юрія Івановича Якименка – першого проректора КПІ ім.
Ігоря Сікорського, доктора технічних наук, професора, академіка НАН
України (станом на 20.03.2022 р.) [Електронний ресурс] / уклад. К. С.
Мошинська ; (підгот. К. С. Мошинська, В. Ю. Хмара) ; наук. ред. М. Ю.
Ільченко ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського»,
Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка. – Електронні текстові дані (1 файл: 805
Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 59 с. – Режим доступу:
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51777. – Назва з екрана.

3. Бібліографія праць Михайла Юхимовича Ільченка – голови Вченої ради КПІ
ім. Ігоря Сікорського, доктора технічних наук, професора, академіка НАН
України (станом на 13.09.2022 р.) [Електронний ресурс] / уклад. К. С.
Мошинська ; наук. ред. М. Ю. Ільченко ; Нац. техн. ун-т України «Київ.
політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського», Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка. –
Електронні текстові дані (1 файл: 2,67 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря
Сікорського, 2022. – 218 с. – Режим доступу:
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49697. – Назва з екрана.
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Додаток 5. Перелік статей, підготовлених працівниками Бібліотеки
для видання «Енциклопедії Сучасної України»:

1. Олійник Валентин Петрович [Електронний ресурс] / І. О. Ігнатович //
Енциклопедія Сучасної України : енциклопедія / Ред.: І. М. Дзюба, А. І.
Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут
енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. – Т. 24. – Режим
доступу: https://esu.com.ua/article-76436. – Назва з екрана. – Дата оновлення
публікації: 2022. – Дата перегляду: 23.12.2022.

2. Орликов Михайло Львович [Електронний ресурс] / І. О. Ігнатович //
Енциклопедія Сучасної України : енциклопедія / Ред.: І. М. Дзюба, А. І.
Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут
енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. – Т. 24. – Режим
доступу: https://esu.com.ua/article-75785. – Назва з екрана. – Дата оновлення
публікації: 2022. – Дата перегляду: 23.12.2022.

3. Орловський Аркадій Вікторович [Електронний ресурс] / І. О. Ігнатович //
Енциклопедія Сучасної України : енциклопедія / Ред.: І. М. Дзюба, А. І.
Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут
енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. – Т. 24. – Режим
доступу: https://esu.com.ua/article-75870. – Назва з екрана. – Дата оновлення
публікації: 2022. – Дата перегляду: 23.12.2022.

4. Остапенко Юрій Олександрович [Електронний ресурс] / І. О. Ігнатович //
Енциклопедія Сучасної України : енциклопедія / Ред.: І. М. Дзюба, А. І.
Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут
енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. – Т. 24. – Режим
доступу: https://esu.com.ua/article-77056. – Назва з екрана. – Дата оновлення
публікації : 2022. – Дата перегляду: 23.12.2022.

5. Островський Андрій Сергійович [Електронний ресурс] / І. О. Ігнатович //
Енциклопедія Сучасної України : енциклопедія / Ред.: І. М. Дзюба, А. І.
Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут
енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. – Т. 24. – Режим
доступу: https://esu.com.ua/article-77155. – Назва з екрана. – Дата оновлення
публікації : 2022. – Дата перегляду: 23.12.2022.

6. Охріменко Олександр Анатолійович [Електронний ресурс] / І. О. Ігнатович
// Енциклопедія Сучасної України : енциклопедія / Ред.: І. М. Дзюба, А. І.
Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут
енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. – Т. 24. – Режим
доступу: https://esu.com.ua/article-77337. – Назва з екрана. – Дата оновлення
публікації: 2022. – Дата перегляду: 23.12.2022.
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Додаток 6. Участь працівників Бібліотеки в науково-практичних
заходах

1. Семінар «Сучасна бібліотека в епоху цифрової трансформації науки та
освіти»:
https://dntb.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/2022.01.21-програма.pdf.

2. Антишкола університетських бібліотекарів. Інформаційна грамотність:
https://ula.org.ua/konferentsii-seminary-treninhy/seminary/icalrepeat.detail/2022/
01/26/3522/-/antyshkola-universytetskykh-bibliotekariv-zaniattia-6-yak-vplyvaie-
biblioteka-na-informatsiinu-hramotnist-akademichnoi-spilnoty-26-sichnia-2022-ro
ku.

3. Міжнародна конференція Perspektywy Women in Tech Summit (Варшава,
Польша): https://womenintechsummit.pl.

4. Міжнародний семінар із критичної каталогізації у галузі літературознавства
Are the data objective? Critical Cataloging Workshop in Literary Studies
(Варшава, Польша).

5. LIBER 2022. Конференція Європейської асоціації дослідницьких бібліотек
(LIBER), University of Southern Denmark (Університет Південної Данії):
https://event.sdu.dk/liber2022/conference. Доповідь: «To survive and win. The
library community in its resistance to Russia’s aggression against Ukraine»
(О. Бруй).

6. Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Українська історична та
культурна спадщина під час військової агресії РФ: досвід, виклики, загрози»
(Одеса): https://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=3791. Доповідь:
«Національна електронна бібліотека та збереження культурного надбання:
виклики і перспективи» (О. Бруй).

7. Міжнародний семінар від Elsevier Researcher Academy ScienceDirect in
didactics: https://www.elsevier.com/en-xm/events/webinars/elsevier-training-and-
demo-webinars.

8. Міжнародний семінар від Elsevier Researcher Academy Library Trends.
Information literacy. Discussion: https://www.elsevier.com/en-xm/events/
webinars/elsevier-training-and-demo-webinars.

9. Міжнародна конференція IGeLU 2022 Annual Conference Кардіфф:
https://igelu.org/event/2022-annual-conference.

10. Міжнародний семінар від Elsevier Researcher AcademyLet's talk about
institutional profiles: IPW without mysteries and more:
https://www.czechelib.cz/cs/595-27-9-2022-institutional-profiles-in-scopus-institu
tional-profile-wizard-ipw-without-mysteries.
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11. Міжнародна гібридна конференція Europeana 2022 – Make Digital Culture
Count (Гаага, Національна бібліотека Нідерландів):
https://pro.europeana.eu/page/conference#programme.

12. Міжнародна наукова конференція «Бібліотека.Наука.Комунікація.
Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (Національна бібліотека
України імені В. І. Вернадського):
http://conference.nbuv.gov.ua/site/reports/id/28.

13. VIІ Міжнародна конференція «University Library at a New Stage of Social
Communications Development». Тема 2022: «Ера трансформацій бібліотек та
нова екологія життя» (Дніпро). Доповіді: «Роль бібліотеки у розробленні та
реалізації політики відкритої науки університету. На прикладі КПІ ім. Ігоря
Сікорського» (О. Бруй); «Послуги та сервіси бібліотеки для поліпшення
інформаційної екології університету» (Є. Кулик).

14. І Міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2022»
(Державна науково-технічна бібліотека України та Український інститут
науково-технічної експертизи та інформації): https://conference.dntb.gov.ua.

15. XXV Науково-практична конференція «Короленківські читання. Бібліотеки,
архіви, музеї в умовах війни» (Харків, Харківська державна наукова
бібліотека імені В. Г. Короленка):
https://korolenko.kharkov.com/korolenkivska-reading.html

16. IV науково-практична інтернет-конференція «Інформаційне, інтелектуальне
та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень діячів
бібліотечної, книжкової та видавничої справи» (Ужгород):
http://www.lib.uzhnu.edu.ua/node/118/show.

17. Щорічна конференція ВГО Українська бібліотечна асоціація «Українська
бібліотечна асоціація – стійкість для майбутнього»:
https://ula.org.ua/novyny-ta-podii/podii/icalrepeat.detail/2022/11/23/3562/-/shchor
ichna-konferentsiia-vho-ukrainska-bibliotechna-asotsiatsiia-23-24-lystopada-2022
-r-zmishanyi-format. Доповіді: «Українська бібліотечна асоціація – стійкість
для майбутнього», «Стратегія ВГО Українська бібліотечна асоціація на
2022–2025 рр.» (О. Бруй).

18.Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Пам'ятки писемності та культури: вивчення, збереження, популяризація» до
100-річчя Музею книги, відділу рідкісних видань та рукописів Одеської
національної наукової бібліотеки (Одеса):
http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=3924.
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Додаток 7. Публікації працівників Бібліотеки

1. Бруй О. Роль бібліотеки у розробленні та реалізації політики відкритої науки
університету [Електронний ресурс]. На прикладі КПІ ім. Ігоря Сікорського /
Бруй О. М. // University Library at a New Stage of Social Communications
Development : матеріали VІI Міжнар. конф., (м. Дніпро, 06.10–07.10.2022 р.).
– Дніпро, 2022. – 5 с. – Режим доступу:
http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2022/paper/view/26789/15271 (дата
звернення: 11.01.2023). – Назва з екрана.

2. Бойко О. Бібліотека КПІ запустила пошук за прикладом іноземних
книгозбірень [Електронний ресурс] / Олеся Бойко, Оксана Бруй // Читомо.
Культура читання і мистецтво книговидання. – 2022. – 26 верес. – Режим
доступу: https://chytomo.com/biblioteka-kpi-zapustyla-poshuk-za-prykladom-
inozemnykh-knyhozbiren (дата звернення: 11.01.2023). – Назва з екрана.

3. Задворнов В. Місце розвитку і натхнення – бібліотека! [Електронний ресурс]
/ Віктор Задворнов, Світлана Барабаш // Київський політехнік. – 2022. –
№23-24. – С. 4. – Режим доступу: https://kpi.ua/files/2022-kp23.pdf (дата
звернення: 11.01.2023). – Назва з екрана.

4. Катаєва М. Бібліотека КПІ вивчає досвід Шеффілда та опановує нові
технології [Електронний ресурс] / Марія Катаєва, Олена Кобець // Вечірній
Київ. – Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/72098 (дата звернення:
11.01.2023). – Назва з екрана.

5. Корян Ю. Поліпшити життя викладача: пряма мова [Електронний ресурс] /
Юлія Корян // Київський політехнік. – 2022. – №19-20, 9 червня. – С. 4. –
Режим доступу: https://kpi.ua/files/2022-kp19.pdf (дата звернення: 11.01.2023).
– Назва з екрана.

6. Ліберт Н. Жінки-науковиці КПІ на грандіозній міжнародній зустрічі
[Електронний ресурс] / Надія Ліберт, Олександра Родигіна // Київський
політехнік. – 2022. – №21-22. – С. 4. – Режим доступу:
https://kpi.ua/files/2022-kp21.pdf (дата звернення: 11.01.2023). – Назва з
екрана.

7. Родигіна О. Бібліотека без меж : Нові виміри міжнародної співпраці
[Електронний ресурс] / Олександра Родигіна // Київський політехнік. – 2022.
– №29-30. – С. 2. – Режим доступу: https://kpi.ua/files/2022-kp29.pdf (дата
звернення: 11.01.2023). – Назва з екрана.

8. Родигіна О. Директорка Бібліотеки КПІ на Франкфуртському книжковому
ярмарку [Електронний ресурс] / Олександра Родигіна // Київський
політехнік. – 2022. – №37-38. – С. 3. – Режим доступу:
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https://kpi.ua/files/2022-kp37.pdf (дата звернення: 11.01.2023). – Назва з
екрана.

9. Родигіна О. Іспити з Української мови в бібліотеці КПІ [Електронний ресурс]
/ Олександра Родигіна // Київський політехнік. – 2022. – №3-4. – С. 7. –
Режим доступу: https://kpi.ua/files/2022-kp3.pdf (дата звернення: 11.01.2023).
– Назва з екрана.

10. Kulyk E. V. View of Library Service in Ensuring the Information Ecology of an
Organization: A Case Study of a Research University Library [Electronic
resource] / E. V. Kulyk // University Library at a New Stage of Social
Communications Development. Conference Proceedings. – Mode of access:
https://doi.org/10.15802/unilib/2022_270175 (date of access: 11.01.2023). – Title
from screen.

61

https://kpi.ua/files/2022-kp37.pdf
https://kpi.ua/files/2022-kp3.pdf
https://doi.org/10.15802/unilib/2022_270175


Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка
Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Додаток 8. Структура та штат Бібліотеки

Структура Бібліотеки

Структура Бібліотеки станом на 1 січня 2023 року: дирекція,
9 бібліотечних та 1 господарський відділ.

Дирекція:

● Директор.
● Заступник директора з наукової роботи.
● Заступник директора з інформаційної підтримки освіти та досліджень.
● Заступник директора з бібліотечної роботи.
● Учений секретар.
● Помічник директора з перспективного розвитку.
● Помічник директора з господарської діяльності.
● Діловод.

Відділи:

● Відділ інформаційних технологій.
● Відділ інформаційної підтримки освіти та досліджень.
● Відділ зберігання фондів (вісім книгосховищ, фонд нормативно-технічної

документації та неопублікованих документів).
● Відділ комплектування та наукової обробки документів.
● Відділ культурно-просвітницької роботи.
● Відділ обслуговування інформаційними ресурсами (абонемент та чотири

тематичні читальні зали).
● Відділ рідкісних та цінних документів (фонд та читальна зала).
● Довідково-реєстраційний відділ.
● Науково-методичний відділ (перспективного розвитку).
● Господарський відділ.

Штат Бібліотеки

Штат Бібліотеки станом на 1 січня 2023 року:

● бібліотечних працівників – 93 штатні одиниці, 99 працівників;
● технічних працівників – 19 працівників.

Вищу освіту мають 93 бібліотечні працівники, з них спеціальну
бібліотечну – 74 працівники. Середній стаж роботи в Бібліотеці – 22 роки.

Середній вік бібліотечних працівників – 51 рік. Вік до 30 років мають
5 фахівців, працівники у віці від 30 до 50 років – 34 фахівці, понад 60 років –
19 працівників.

У 2022 році звільнилося 12 бібліотечних працівників, взяли на роботу – 2.
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Додаток 9. Перелік публікацій про Бібліотеку в ЗМІ

Інформаційний
привід

Назва
публікації

Автор
публікації Формат Посилання на

публікацію Дата

Українсько-япон
ський центр
Бібліотеки КПІ

У Києві
показують
японські
зимові кімоно:
фото

Вечірній
Київ Стаття https://vechirniy.kyi

v.ua/news/60345/ 14.01

Бібліотека КПІ,
День
Вишиванки

У День
вишиванки
столичний
політех
висаджуватиме
калину

Big Kyiv Стаття,
анонс

https://bigkyiv.com.
ua/u-den-vyshyvank
y-stolychnyj-politeh-
vysadzhuvatyme-kal
ynu/

18.05

Бібліотека КПІ,
Вступ до КПІ

КПІАбітTalks з
проєктною
менеджеркою
бібліотеки на
тему:
«Бібліотека –
твоя точка
опори»

КПІ Абіт Відео
https://www.youtube
.com/watch?v=l9lXq
toRSlA

19.05

Бібліотека КПІ

Поліпшити
життя
викладача:
пряма мова

Київський
Політехнік Стаття

https://kpi.ua/files/2
022-kp19.pdf?fbclid
=IwAR0h4Z1ZaRX
xvBMyGT5sVfcsnn
a7rfgur6OkUyS8iiZf
3DNobSY0agk9BJk

09.06

Бібліотека КПІ,
події

У КПІ
розкажуть про
геральдику та
значення
символіки ЗСУ

Big Kyiv Стаття,
анонс

https://bigkyiv.com.
ua/u-kpi-rozkazhut-p
ro-geraldyku-ta-znac
hennya-symvoliky-z
su/

24.06
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Бібліотека КПІ,
події

Киянам
розкажуть про
геральдику
ЗСУ і народні
шеврони

Вечірній
Київ

Стаття,
анонс

https://vechirniy.kyi
v.ua/news/68173/ 25.06

Університет,
Бібліотека КПІ

ТОП-12
університетів
України: куди
вступати у
2022 році

Медіа
Освяторія

Стаття,
огляд

https://osvitoria.med
ia/opinions/top-12-u
niversytetiv-ukrayin
y-kudy-vstupaty-u-2
022-mu/

26.08

Бібліотека КПІ,
події

Latexfauna,
“Kureni Зелені”
та Intelligent
Party: куди піти
у Києві 9-11
вересня

Наш Київ Анонс
https://nashkiev.ua/c
ulture/afisha-kieva-9
-11-veresnya

07.09

Бібліотека КПІ

Пошук
партнерів для
організації
показів
мандрівної
виставки «На
зламі»

Громадськ
ий простір Стаття

https://www.prostir.u
a/?grants=poshuk-pa
rtneriv-dlya-orhaniz
atsiji-pokaziv-mandr
ivnoji-vystavky-na-z
lami-3

12.09

Бібліотека КПІ

Бібліотека КПІ
запустила
пошук за
прикладом
іноземних
книгозбірень

Читомо Стаття

https://chytomo.com
/biblioteka-kpi-zapu
styla-poshuk-za-pry
kladom-inozemnykh
-knyhozbiren/?fbclid
=IwAR2hjHtTt9re8p
Qw1phRvIEymnAv
NZoNDapeML0Mr
RUAC4R5h7w4guX
G_Gw

26.09

Бібліотека КПІ

Бібліотека КПІ
вивчає досвід
Шеффілда та
опановує нові
технології

Вечірній
Київ Стаття https://vechirniy.kyi

v.ua/news/72098/ 30.09
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Бібліотека КПІ

Книжки, пуфи
та розваги: 5
улюблених
бібліотек Києва

Вікенд Стаття

https://weekend.toda
y/gorod/5-ulyubleny
h-bibliotek-kyyeva.h
tm

30.09

БІбліотека КПІ,
події

Всеукраїнський
день бібліотек КПІ Медіа Відео

https://www.youtube
.com/watch?v=O8K
vLBM4lmg

30.09

Бібліотека КПІ

Бібліотека:
виклики часу
та віра у
перемогу

Київський
Політехнік Стаття https://kpi.ua/files/2

022-kp33.pdf

Бібліотека КПІ

Центральну
бібліотеку КПІ
переобладнают
ь на перше в
Україні
смартукриття
для студентів:
такі планують
будувати за
кордоном

DEV.UA Стаття

https://dev.ua/news/t
sentralnu-biblioteku-
kpi-pereobladnaiut-n
a-pershe-v-ukraini-s
mart-ukryttia-dlia-st
udentiv-taki-planuiut
-buduvaty-zakordon
om-1666951314

28.10

Бібліотека КПІ

У бібліотеці
КПІ
облаштують
безпечне
укриття

Вечірній
Київ Стаття https://vechirniy.kyi

v.ua/news/73906/ 06.11

Бібліотека КПІ

Першоджерело
: Як живуть
бібліотеки і
бібліотекарі у
війну?

my ua Відео
https://www.youtube
.com/watch?v=lBem
vxoueu4

14.11

Бібліотека КПІ

Директорка
бібліотеки КПІ
на
Франкфуртсько
му книжковому
ярмарку

Київський
Політехнік

Стаття
https://kpi.ua/files/2
022-kp37.pdf

21.11
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Бібліотеки,
Бібліотека КПІ

‘Our mission is
crucial’: meet
the warrior
librarians of
Ukraine

theguardian Стаття

https://www.theguar
dian.com/books/202
2/dec/04/our-mission
-is-crucial-meet-the-
warrior-librarians-of
-ukraine?CMP=shar
e_btn_tw&fbclid=Iw
AR11qo0HVx5epLf
Xy3KDQgplQ4XK2
TpMOx8d-T17CkfG
472VSjy36D-0ZLc

04.12

Бібліотеки,
Бібліотека КПІ

Ukraine’s
libraries fight
war for survival.
Ukraine in
Flames

Ukraine
Media
Center

Відео
https://www.youtube
.com/watch?v=U_Eq
xQ3jXxg

15.12
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ПОГОДЖЕНО Науково-методичною радою НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського
___________________ року:

Директор Бібліотеки Оксана БРУЙ

Заступник директора з наукової роботи Марина ДРУЧЕНКО

Заступник директора з бібліотечної роботи Світлана ЗУЄВА

Заступник директора з інформаційної
підтримки освіти та досліджень Євгенія КУЛИК

Учений секретар Світлана БАРАБАШ

Помічник директора з перспективного розвитку,
Завідувач науково-методичного відділу
(перспективного розвитку) Олена КОБЕЦЬ

Керівник напряму проєктної діяльності Юлія КОРЯН

Завідувач відділу комплектування
та наукової обробки документів Оксана ДМИТРУНЬ

Завідувач відділу зберігання фондів Тамара БЕЗРУКОВА

Завідувач відділу обслуговування
інформаційними ресурсами Людмила ТЕПІКІНА

Завідувач довідково-реєстраційного відділу Марина КОПІЙКОВСЬКА

Завідувач відділу інформаційних технологій Олександр СТАХОВ

Системний бібліотекар відділу
інформаційних технологій Ірина БАНЬКОВСЬКА

Керівник напряму наукової бібліографії Ірина ІГНАТОВИЧ

Керівник напряму ресурсного забезпечення Олена КОСЬМІНА

Керівник напряму наукометрії
та сприяння публікаційній активності Світлана КИРИЛЮК

Керівник напряму підтримки
відкритого доступу та електронного архіву Стелла ТИМОШЕНКО

Завідувач сектору
відділу рідкісних та цінних документів Оксана ДИГАС

Завідувач сектору
відділу культурно-просвітницької роботи Вікторія ПІНСЬКА

Провідний бібліотекар Наталія МІКЕЛАДЗЕ
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