
 

ВІДОМОСТІ  
про інформаційне забезпечення освітньої діяльності 

на фаховому передвищому рівні освіти  
за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, та електромеханіка» 

у галузі знань 14 «Електрична інженерія» 
в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова 
 
 
 
Наукова бібліотека та бібліотечні фонди 
 

Головною домінантою університетського комплексу стає найбільша на Півдні 

України міжвузівська регіональна науково-технічна електронна бібліотека. 

Ця бібліотека буде складовою всеукраїнського проекту створення Національної 

електронної бібліотеки, який визначено пріоритетним у посланні Президента України 

до українського народу. Цей унікальний за призначенням і науково-технічною 

важливістю для розвитку науки та освіти центр повинен забезпечити науковим 

працівникам НУК, студентам, інженерно-технічним працівникам промисловості доступ 

до всіх світових інформаційних ресурсів на найсучаснішому рівні інтернет-

електронного зв’язку з іншими всесвітньо відомими науково-технічними центрами 

Старого і Нового Світу. 

Студенти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка, та 

електромеханіка» мають можливість користуватися послугами існуючого в 

університеті кабінету електронних засобів навчання, де вони отримують доступ до 

міжнародних баз даних. 

В НУК Наукова бібліотека працює за наступною структурою. 

1. Відділ обслуговування в Головному корпусі НУК: 

- загальний читальний зал; 

- абонемент кораблебудівного інституту та факультету економіки моря НУК; 

- абонемент молодших курсів машинобудівного інституту та інституту 

комп’ютерних та інженерно-технологічних наук НУК; 

- відділ наукової та іноземної літератури, читальний зал періодичних видань; 

- читальний зал для роботи з дипломними проектами; 

- електронний читальний зал; 

- інформаційно-бібліографічний відділ; 



 

- відділ комплектування та наукової обробки літератури; 

- відділ маркетингу, інноваційної та методичної роботи. 

2. Відділ обслуговування в машинобудівному інституті НУК (абонемент, 

читальний зал). 

3. Відділ обслуговування в інституті автоматики та електротехніки НУК 

(абонемент, читальний зал). 

4. Відділ обслуговування в гуманітарному інституті НУК (абонемент, читальний 

зал). 

Діяльність бібліотеки визначена "Концепцією розвитку", згідно якої 

пріоритетними напрямками є: впровадження інноваційних технологій та подальший 

розвиток автоматизації; створення власних інформаційних ресурсів та їх використання; 

розвиток бібліотечно-інформаційного сервісу; культурно-просвітницька діяльність та 

формування інформаційної культури студентської молоді; збереження культурної та 

наукової спадщини; активна участь в загальноуніверситетських заходах та їх 

інформаційна підтримка; встановлення постійних зв'язків і книгообміну з бібліотеками 

України. 

З 1998 р. розпочато автоматизацію бібліотеки. Сьогодні бібліотека має власну 

локальну комп'ютерну мережу, сучасне комп’ютерне обладнання. Створена система 

доступу до джерел інформації через інформаційну міжнародну мережу Internet. 

Студенти та аспіранти НУК мають можливість користуватися послугами 

існуючого в університеті кабінету електронних засобів навчання, де вони отримують 

доступ до міжнародних баз даних. 

Наукова бібліотека щорічно передплачує бази даних видавництв навчальної 

літератури та наукової періодики EBSCO Publishing. Це дає доступ науковцям та 

студентам до електронних інформаційних ресурсів. Користувачам бібліотеки доступні 

наступні електронні ресурси: електронний каталог (загальна кількість описів складає 

123226 назв), бази даних власної генерації (23) і придбані; електронні навчальні, 

методичні і наукові видання викладачів; електронні реферативні журнали; електронні 

енциклопедії та багато іншого. Формування електронної бібліотеки здійснюється за 

такими темами: лінгвістика, математика, матеріалознавство, право, інформаційні 

технології та програмування, соціально-гуманітарні науки, суднобудування, техніка, 



 

управління проектами, фізика, хімія, екологія та охорона навколишнього середовища, 

економіка, електротехніка та електроніка. 

У 2011 році Національним університетом кораблебудування підписано 

Декларацію приєднання до Проекту "Електрона бібліотека України: створення Центрів 

Знань в університетах України". Ініціатором приєднання до цього проекту виступила 

Наукова бібліотека НУК. 

Бібліотека веде науково-аналітичну діяльність по виданню бібліографічних 

покажчиків, дайджестів з актуальної тематики та інше. Проведено декілька 

маркетингових досліджень з метою вивчення потреб читачів для вдосконалення роботи 

бібліотеки. 

Бібліотека НУК є однією з найбільших вузівських бібліотек південного регіону 

України, методичний центр вузівських бібліотек м. Миколаєва та постійна учасниця 

обласних, всеукраїнських та міжнародних конференцій. Вузівські бібліотеки об'єднали 

зусилля в проведенні заходів системи підвищення кваліфікації. Саме ці заходи надали 

можливість придбати всім вузівським бібліотекам міста однакову автоматизовану 

систему "УФД/Бібліотека", що важливо для подальшої співпраці. 

В фондах бібліотеки ретельно підібрані навчальні, наукові та методичні матеріали 

та зберігаються раритети з суднобудування та мореплавства. 

Бібліотека НУК має унікальний за змістом фонд з суднобудування та 

мореплавства. Майже 3000 примірників нараховує колекція рідкісних книг. Особливу 

цінність становлять видання XVIII-ХХ ст., серед яких колекція морських збірників, 

перший з них датовано 1848 р. 

У довідково-інформаційному фонді зібрано біля 90000 видань науково-технічної 

літератури, які зберігаються ще з 50-х років. 

Наукова бібліотека НУК сьогодні – це близько 770000 примірників друкованих 

видань (400000 в активному використанні); 380000 примірників підручників; 95000 

примірників наукової літератури; 195 комплектів періодичних видань; щорічне 

поповнення фонду до 1500 примірників; понад 316000 відвідувань читачів; біля 572000 

книговидач; понад 7000 читачів за єдиним читацьким квитком; понад 31000 читачів 

обслуговує бібліотека протягом року всіма структурними підрозділами. 

Площі, які займає бібліотека університету, кількість посадкових місць у 

читальних залах відповідають діючим нормам. 



 

В НУК працює видавництво, яке щорічно випускає більш ніж 130 найменувань 

друкарської продукції, що відповідає приблизно 600 обліковим друкарським аркушам 

середнім тиражуванням 300 примірників. Щорічно видаються навчально-методичні 

видання з грифом Міністерства освіти і науки України. 

  




