
Загальні відомості  
про інформаційно-бібліотечне забезпечення  

освітньої діяльності 
 

Інформаційно-бібліотечне забезпечення навчального та науково-дослідного 

процесів підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня із спеціальності 054 

«Соціологія» здійснює Центр науково-гуманітарної інформації (бібліотека) ХГУ 

«НУА». Для обслуговування читачів у ЦНГІ  працюють 6 абонементів, читальний зал з 

загальною кількістю 70 робочих місць. Створена розгалужена система обслуговування 

із забезпеченням відкритого доступу до літератури, що значно поліпшує умови праці 

користувачів. Обсяг фондів навчальної літератури складає 99 474 прим., наукової – 

23 457 прим. 

Для оптимального розв'язання завдань обслуговування читачів у ЦНГІ працює 

автоматизована інформаційно-бібліотечна система IRBIS, до складу якої на сьогодні 

включено 35 ПК (з яких – 20 – читацькі з доступом у академічну мережу та мережу 

INTERNET) та 2 сервери, що надає можливість повної автоматизації бібліотечних 

процесів.  

Ведеться робота з формування електронної бібліотеки видань академії в 

ІNTERNET: з січня 2011 р. ХГУ «НУА» зареєстровано в міжнародному проекті 

«Відкритий електронний архів DSpace» – репозиторій 

(http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/), де розміщено збірники наукових праць, монографії, 

підручники та навчальні посібники за авторством вчених та викладачів академії (1026 

назв). Архів регулярно поповнюється новими виданнями. 

Всі видання ВНЗ мають електронні аналоги, які надаються у користування 

читачам у бібліотечній та академічній мережі. Наявність методичних видань у 

електронній формі надає можливість їх постійного оновлення. Слід відзначити, що в 

навчальному процесі активно використовуються електронні бази даних. Кількісне 

зростання електронних ресурсів та активізація їх використання дозволяє констатувати 

розширення діапазону та підвищення якості інформаційних послуг Центру. Попитом у 

користуються повнотекстові тематичні бази даних (зокрема «Ліга закон», «Інтегрум», 

«Рубрікон») та електронні підручники.  

Важливе значення для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

за спеціальністю 054 «Соціологія» має забезпечення їх фаховими періодичними 

виданнями, до переліку яких входить 14 найменувань.  

Щорічно публікуються «Вчені записки» ХГУ «НУА», які визнані фаховими за 

економічним, соціологічним, філологічним та філософським напрямами.  

Така система інформаційного забезпечення підготовки здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 054 «Соціологія» відповідає Ліцензійним 

умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти (Постанова Кабінету 

Міністрів України № 1187 від 30.12.15 року). 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ 
 

Найменува
ння 

бібліотеки 

Площа 
(кв. 

метрів) 

Обсяг фондів 

навчальної, 
наукової 

літератури 
(примірників) 

Площа 
читального 

залу (кв. 
метрів), 

кількість 

місць 

Примітка* 

Центр 
науково-

гуманітарної 
інформації 

536 кв.м 

Навчальна 
література - 9
9 474 прим. 

 
Наукова – 

23 457 прим. 

118 кв.м. 
 

70 місць 

Електронна бібліотека 

видань ХГУ «НУА» 
http://dspace.nua.kharkov.ua 

1 026 назв. 

Повнотекстові бази даних 
«Ліга-закон» 

«Інтегрум» 
«Рубрікон» 
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