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Бібліотека є структурним підрозділом академії, основний зміст роботи 

якої спрямований на задоволення навчальних потреб студентів та 
інформаційних потреб професорсько-викладацького складу, удосконалення 
учбового процесу, забезпечення наукових розвідок в галузі музичного 
мистецтва і культури. 

Загальна площа бібліотеки 181,2м2. Зона розташування фондів 142,2м2. 
Зона обслуговування читачів 39,0м2. 

Обслуговування читачів здійснюється диференційовано на абонементі 
та в читальній залі на 30 місць. Крім традиційних форм і методів роботи з 
читачами, бібліотека  використовуючи комп'ютерне оснащення  здійснює: 

- електронні виставки;  
- дайджести;  
-  віртуальні екскурсії по бібліотеці; 
-  комп'ютерні презентації;  
- прем'єри дисків; 
- огляди нових надходжень до бібліотеки. 

Комп’ютерна техніка, що знаходиться у бібліотеці, підключена до 
адміністративної мережі академії і до Інтернету. У читальній залі Інтернет 
доступний протягом дня без обмежень. Крім того, встановлена система WI-FI 
дозволяє працювати на території академії всім зареєстрованим користувачам 
протягом дня без обмежень. Кількість звернень до веб–сайту академії з 
метою використання бібліотеки складає щорічно близько 3 тисяч. 

На сьогодні бібліотечний фонд становить 135857 примірника, серед 
яких, нотних видань – 83470 прим., книжкових видань – 51828. З них: 
наукової літератури – 33061 ; навчальної літератури –102786. 

Дисертаційний фонд складає 1265 документи, із яких – фонд 
дисертацій – 148 документів, фонд авторефератів – 1117 документи:  із них  
фонд кандидатських авторефератів – 981 документів, докторських 
авторефератів – 136 документів. З цим фондом активно працюють викладачі, 
аспіранти, здобувачі, студенти ОНМА та науковці інших ВНЗ. 

На веб-сайті академії  ведуться бази даних: 
- «Дисертаційні роботи», яка включає назви дисертаційних робіт, що були 
захищені  в академії, починаючи з 2002 року. На сьогодні ця база даних 
налічує 148 назв документів; 
- «Автореферати дисертацій на звання кандидата наук», яка включає 981 назв 
документів. Це назви авторефератів дисертацій як нинішніх так і минулих 
років, які були захищені на території України та інших країн; 
- «Автореферати дисертацій на звання доктора наук», яка включає 98 назв 
документів. Це назви авторефератів дисертацій як нинішніх так і минулих 
років, які були захищені на території України та інших країн. 

Забезпеченість навчального процесу (нотами та книгами) в академії 
достатньо висока. За показниками 2018 року, загальна забезпеченість складає  
101,8%, , що відповідає  ліцензійним вимогам. 



Основні джерела поповнення фонду: Спеціалізоване видавництво 
«Музична Україна», видавничо-книготорговельні організації України; 
навчально-методичні видання викладачів ВНЗ; подарунки від авторів, 
приватних осіб, організацій; Інтернет-ресурси. 

Фонди бібліотеки розкривають система каталогів та картотеки, які 
ведуться в бібліотеці: алфавітний каталог книг, алфавітний каталог нот, 
систематичний каталог книг, систематичний каталог нот, краєзнавча 
картотека, картотека праць викладачів університету. Середньорічна кількість 
читачів обслугованих бібліотекою ОНМА  складає 12960, які опрацьовують 
58013 документів. 

Абонемент бібліотеки обслуговує викладачів, співробітників, 
аспірантів, студентів стаціонару та заочного відділення, активно і творчо 
використовуючи різноманітні форми обслуговування читачів.  

Наукова література за запитами читачів видається для роботи в 
читальній залі, ноти видаються за репертуаром, що визначений навчальним 
планом, художня література видається  на термін, визначений правилами 
користування бібліотекою. 

Середня кількість відвідувань бібліотеки за день складає до 240 осіб і 
обумовлена специфікою творчої діяльності даного навчального закладу. 

Однією з умов якісного інформаційного забезпечення навчальної і 
наукової роботи є освоєння новітніх технологій. Бібліотечна web-сторінка 
представляє і рекламує всі аспекти діяльності бібліотеки та різноманіття її 
інформаційних ресурсів. Вона має такі розділи: новини бібліотеки; 
електронні ресурси (ЕР); довідкова інформація; фахові періодичні видання; 
віртуальні виставки  та знаменні музичні дати і події. 

Web-сторінка включає ілюстративний ряд, контактну інформацію 
співробітників, які займаються консультативною діяльністю. 

Інформаційно цінними БД на web-сторінці є «Нові надходження», 
«Магістерські роботи», «Дисертаційні роботи», «Автореферати дисертацій», 
які відображають фонд бібліотеки.  

Спеціалістами бібліотеки надається ряд послу інформаційно- 
бібліографічного характеру: надання довідки як віртуальні так і письмові та 
усні, в результаті  яких користувачі мають можливість отримувати 
професійну бібліографічну інформацію. Бібліографи виконують віртуальні 
довідки за усіма напрямами знань. Відповідь містить перелік документів та 
посилання на інформаційні ресурси бібліотеки відповідно до теми запиту. 
Надаються консультації з бібліографічного опису та складання списків 
літератури до наукових робіт Застосування інформаційних технологій в 
довідково-бібліографічній роботі прискорює і підвищує якісний рівень 
обслуговування та відкриває користувачеві цілий спектр нових, раніше 
недосяжних можливостей. 

Завдяки новим технологіям бібліотека має можливість оперативно 
збирати інформацію про документи, своєчасно надавати потрібну 
інформацію факультетам, службам, окремим спеціальностям. 

Використання інформаційних технологій та впровадження 
інноваційних форм роботи з читачами сприяє популяризації фонду 
бібліотеки. Так бібліотека організує віртуальні виставки за знаменними 



музичними датами та подіями. Ці виставки цікаві тим, що мають музичний 
супровід.  

В роботі бібліотеки не  втрачають свою актуальність і традиційні 
методи обслуговування читачів. Надаються консультації по використанню 
довідкового апарату, правилам опису творів друку, складанню списків 
літератури до курсових та дипломних робіт. 

Постійно ведеться науково-бібліографічна діяльність, що включає 
складання бібліографічних покажчиків та рекомендаційних списків 
літератури на допомогу читачам. Надаються консультації з визначення 
індексів УДК до наукових праць викладачів академії. 

З метою формування у читачів культури пошуку і сприйняття 
інформації співробітники бібліотеки проводять заняття з основ бібліотечно-
бібліографічних знань зі студентами перших курсів всіх напрямів підготовки 
денної та заочної форми навчання. 

Бібліотека є не лише інформаційним центром вищого навчального 
закладу, а і виховним. Постійно діючі виставки в читальній залі, виставки-
перегляди та відкриті огляди літератури розкривають фонди бібліотеки, 
сприяють активному використанню інформації в навчальному процесі і 
науковій діяльності. Щорічно бібліотека проводить масові заходи орієнтовані 
на потреби навчального процесу.  

Бібліотека Одеської національної музичної академії імені 
А.В. Нежданової є найбільшою бібліотекою Півдня України за наявністю 
нотних видань кінця XIX початку ХХІ століть. 

Інформація про роботу бібліотеки ОНМА надається до наукової 
бібліотеки Одеського національно університету ім. І. Мечникова, яка є 
методичним центром для бібліотек ВНЗ м. Одеси. 

 
Інформація про наявність бібліотеки 

 
 

 
 

№ 
з/п 

Найменування 
бібліотеки 

Площа (кв. 
м) 

Обсяг фондів 
навчальної, 

наукової 
літератури 

(примірників) 

Наявність читального залу, його 
площа  
(кв. м), 

кількість посадкових місць 

Примітка* 

1. Бібліотека 
Одеської 
національної 
музичної 
академії імені 
А.В. 
Нежданової 
 

 
181,2 м2. 

 
135857 

1 читальна зала, площею 32 
м2. Кількість посадкових 
місць – 30. 

Електрон
нні бази 
даних  
містять 
понад 3 
тис. 
записів 


