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Бібліотека НУФВСУ найбільша у галузі

фізичної культури і спорту в Україні.

Містить унікальний фонд вітчизняної та

іноземної літератури зі спорту, фізичного виховання,

спортивної медицини, фізичної реабілітації,

педагогіки, психології та інших дисциплін.



Відділ обслуговування

Відділ довідково-бібліографічної

та інформаційної роботи

Відділ комплектування та наукової
обробки документів

Відділ сучасних бібліотечних технологій



- 249145 тис. од. документів з різних галузей знань:

Бібліотечний фонд

наукова - 89977 прим.

навчальна - 139852 прим.

періодичні видання - 10161 од. 

автореферати дисертацій –

7729 прим.

документи на електронних 

носіях – 94 од.

рідкісні видання - 1212 прим.



Важливу роль в поповненні фонду

бібліотеки, популяризації олімпійських ідеалів та

реалізації програми олімпійської освіти відіграє

видавництво «Олімпійська література» (1994).

За роки своєї діяльності видавництво випустило у

світ понад 350 книжок, 150 з яких присвячені

актуальним питанням історії та становлення

олімпійського руху. Це енциклопедії, підручники,

навчально-методичні посібники, монографії,

науково-популярні та інші видання, що являють

інтерес для фахівців сфери фізичного виховання і

спорту, а також широкого загалу.



У поточному році кількість відвідувачів (студенти,

магістранти, аспіранти, викладачі і співробітники університету)

підрозділів обслуговування склало 39686 осіб. Було видано

користувачам – 84652 од. документів.



Програма  УФД/БІБЛІОТЕКА  

 змістовний і розгалужений

довідково-пошуковий

електронний каталог

(248306 прим.);

 періодичних видань;

 наукових видань;

 авторефератів, дисертацій;

 персоналій співробітників

університету;

 персоналій спортсменів та

працівників сфери ФКіС;

 повнотекстова база даних

(7763 прим.).

 бібліографічні бази даних:



УДК 796:016

ББК 91.9+75.1я15

Б 59

Серія
«Наукові праці Національного університету фізичного
виховання і спорту України»
Започаткована 2016 року

Бібліографічний покажчик наукових праць ректора, проректорів та

деканів факультетів Національного університету фізичного

виховання та спорту України : інформ.-довід. вид. /

уклад. Т. М. Полтавець, ред. Т. О. Арєхова. – К., 2016. – (Серія

«Наукові праці Національного університету фізичного виховання і

спорту України», Вип. 1).

Видання містить відомості про наукові праці ректора, проректорів

та деканів факультетів Національного університету фізичного

виховання і спорту України. Інформаційні матеріали відібрано,

упорядковано й систематизовано з бібліотечної картотеки

друкованих праць та особистих архівів науково-педагогічного складу

університету.

Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та

правила складання», ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській

мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» та

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні

вимоги та правила складання».



Інформаційний центр 

“Електронна бібліотека”

• доступ до електронного каталогу;

• доступ до мережі Інтернет;

• доступ до повнотекстової бази даних;

• доступ до мультимедійного фонду бібліотеки;

• використання прикладного програмного забезпечен

ня.



Інформаційно-виховна робота 

бібліотеки

Теоретично-практичний курс 

для 

першокурсників

знайомство з бібліотекою, 

правилами користування, 

пошуковим апаратом, 

правилами бібліографічного опису документів

роботою в мережі бібліотеки.

Проводимо тренінги з практичних навиків по користуванню

електронними ресурсами бібліотеки для

магістрантів і аспірантів.



Намагаємось створити

сучасні комфортні умови для

навчального процесу та

самостійних занять студентів на

території бібліотеки.



Інформаційні бюлетені

Віртуальні експозиції

Книжкові виставки



Створено повнотекстові електронні копії документів 

шляхом оцифровування (263 од.)

Для розміщення в тематичній книжковій експозиції  було 

відібрано 243 книги з колекції ФРК. 



Центр «Олімпійська освіта»

З метою розвитку системи олімпійської

освіти та розширення наукових досліджень в

олімпійському спорті в грудні 2015 року спільно з

кафедрою Історії та теорії олімпійського спорту,

при підтримці Олімпійської Академії України було

створено додатковий сектор бібліотеки

«Олімпійська освіта»



У відкритому доступі представлено

близько 200 рідкісних стародруків з фізичної

культури та спорту, спортивна періодика та

бюлетені різних років, збірка видань видавництва

«Олімпійська література», література

іноземними мовами, наукові матеріали для

службового використання тощо.

Книжкову експозицію доповнено 

предметами з Олімпійського музею 

університету та приватних 

колекцій викладачів кафедри.



Переважна більшість виставлених книг висвітлюють розвиток

наукових досліджень та наукових шкіл галузі фізичного виховання та спорту.

Новостворена бібліотека налічує майже 2,5 тис. рідкісних та цінних

книг із фондів нашої бібліотеки та особистих колекцій, науково-методичних та

періодичних видань різними мовами.



Репозитарій НУФВСУ

– електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та

забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до

результатів наукових досліджень, що проводяться в університеті.

Станом на 1 жовтня 2018 року Репозитарій НУФВСУ налічує близько

1500 одиниць наукових праць.



В жовтні 2017 р. бібліотека отримала доступ до реферативної

бази даних наукового цитування Web of Siеnсе.

Бібліотекою були організовані та проведені інформаційно-

навчальні семінари по користуванню платформою, а також зібрано та

поширено серед викладачів інформацію про додаткові навчальні он-лайн

заходи (вебінари) по розміщенню матеріалів в журналах бази.



З метою сприяння академічній доброчесності

в бібліотеці впроваджено програми виявлення

схожості в наукових текстах «Антиплагіат» та

«Плагіат».



Методичне видання «Рекомендації до

Міжнародного правила цитування та посилання в

наукових роботах. Стиль Ванкувер» - приклади та

рекомендації з оформлення посилань в наукових роботах.

Стиль Vancouver розроблений 

Міжнародним комітетом редакторів 

медичних журналів. 

В 1978 у Ванкувері Комітет провів 

зустріч, в результаті якої були 

встановлені уніфіковані вимоги до 

рукописів, поданих у біомедичних 

журналах, які зараз є офіційними 

інструкціями для стилю Ванкувера. 

Сфера застосування – медицина та 

фізичні науки. 



Підвищення кваліфікації працівників бібліотеки відбувається

насиченим графіком відвідування фахових семінарів, практичних занять

та тренінгів, які проводяться УБА (Українською бібліотечною

асоціацією), Книжковою палатою України, ДНТБ України та

методичним відділом бібліотек ЗВО міста Києва.



Дякуємо за увагу!


