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1. Загальні положення 

1.1. Концепція розвитку Бібліотечно-інформаційного центру 

Придунайської філії (надалі - БІЦПФ)  на період 2015-2025 рр. визначає тенденції 

і шляхи його подальшого розвитку і модернізації з урахуванням напрямків 

діяльності, що були визначені в Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні 

до 2025 р. «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України», 

роль бібліотеки у загальному контексті розвитку ПрАТ «ВНЗ «МАУП» в умовах 

впровадження Закону України «Про вищу освіту» (№ 76-VIII від 28.12.2014). 

1.2. На сучасному етапі БІЦПФ є структурним підрозділом Придунайської 

філії Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» (надалі – ПФ ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП»), діяльність якого базується як на традиційних формах 

бібліотечно-бібліографічного обслуговування, так і на впровадженні 

інноваційних технологій для забезпечення ефективної підтримки наукового, 

навчального й виховного процесів філії, а також її конкурентоспроможності на 

регіональному ринку освітніх послуг. 

1.3. У своїй діяльності БІЦПФ керується Конституцією України, Законами 

України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про науково-технічну інформацію», «Про інформацію», «Про 

освіту», «Про вищу освіту», іншими законами України, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, НАПН України, іншими 

нормативноправовими актами, Статутом Академії, «Положенням про 

Бібліотечно-інформаційний центр ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП», іншими 

нормативними актами Академії, наказами і розпорядженнями керівництва 

Академії. 

1.4. Головним напрямком діяльності БІЦПФ визначено забезпечення 

доступності всіх інформаційних ресурсів для ефективного розвитку освітньої та 

наукової діяльності Придунайської філії з метою повного задоволення 

інформаційних потреб професорсько-викладацького складу і студентів на базі 

новітніх інформаційних технологій. Виходячи з цього, сформульовано головні 

концептуальні ідеї: 

 накопичення, зберігання документальних та інформаційних ресурсів з 

урахуванням перспективних напрямків наукових досліджень і підготовки 

фахівців за рахунок використання інформаційно-комунікаційних 

технологій; 



 якісне задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом надання 

безперешкодного доступу до найкращих наукових та освітніх 

інформаційних ресурсів та послуг.; 

 забезпечення  змістового розкриття інформаційних ресурсів книгозбірні та 

організація вільного доступу до них;  
 підтримка навчального процесу та наукових досліджень у ПФ ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» шляхом надання добірних послуг пов’язаних з доступом, 

збереженням та управлінням інформацією за допомогою використання 

сучасніших комп'ютерних технологій.; 

 активізація популяризації діяльності БІЦПФ як регіонального 

науково-інформаційного центру для створення сприятливого іміджу серед 

інших наукових, освітніх, культурно-просвітницьких та інформаційних 

установ і організацій. 

1.5. Пріоритетними стратегічними цілями БІЦПФ повинні стати: 

інтеграція у регіональний інформаційний простір, пропагування наукового 

надбання професорсько-викладацького складу ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП» усіма 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення комфортності 

бібліотечного середовища як для користувачів так і для персоналу бібліотеки, 

сприяння підвищенню наукового іміджу філії та бібліотеки. Виходячи з цього, 

визначено головні концептуальні цілі:  

- підвищення якості задоволення інформаційних потреб користувачів 

через:  

 нарощення інформаційного та інтелектуального потенціалу з 

урахуванням перспективних напрямків наукових досліджень ПФ ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП», змін в підготовці фахівців відповідно до закону України 

«Про вищу освіту», визначених у ньому стандартів освітньої діяльності та 

вищої освіти;  

 розвиток засобів електронних наукових комунікацій;  

- інтеграція у світовій інформаційний простір, пропаганда наукового 

надбання професорсько-викладацького складу ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 

сприяння підвищенню рівня їх цитування шляхом просування наукових 

публікацій в Інтернет-просторі;  

- пропагування серед академічної спільноти потенційних можливостей 

бібліотеки у зв’язку з підвищенням вимог до особистого внеску викладачів у 

підвищення наукового іміджу ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП»;  

- розгортання комунікаційної функції бібліотеки за рахунок використання 

сучасних інформаційно-комунікаційних ресурсів і мережевих технологій пошуку 

і обробки інформації;  

- закріплення за бібліотекою позицій та іміджу сучасної бібліотеки 

інноваційного типу, динамічного центру інформації.  



1.6. Для реалізації визначених цілій і напрямів діяльності бібліотеки 

передбачається вирішити такі концептуальні завдання:  

1. Формування бібліотечних фондів, інформаційних ресурсів.  

2. Забезпечення збереження фондів і електронних ресурсів.  

3. Удосконалення довідково-бібліографічного апарату.  

4. Розвиток інформаційно-комунікативних технологій. Підвищення 

комфортності обслуговування всіх категорій користувачів  

5. Розширення інформаційної діяльності.  

6. Формування позитивної громадської думки. 

 

2. Стратегічні напрями розв’язання концептуальних завдань 
 

2.1. Формування бібліотечних фондів, інформаційних ресурсів 

2.1.1. Формування оптимального складу фондів, інформаційних ресурсів з 

урахуванням перспективних напрямків наукових досліджень і освітніх програм, 

навчальних планів ПрАТ «ВНЗ «МАУП».  

2.1.2. Моніторинг книгозабезпеченості навчальних дисциплін, визначення 

засобів забезпечення їх навчальною літературою.  

2.1.3. Активізація роботи з накопичення, систематизації і організації 

зберігання електронних ресурсів, у т. ч. власного виробництва, і надання доступу 

до них.  

2.1.4. Удосконалення інтерактивної системи взаємодії персоналу 

бібліотеки і кафедр Придунайської філії з питань комплектування та 

доукомплектування науковою та навчальною літературою. 

 

2.2. Забезпечення збереження бібліотечних фондів та електронних 

ресурсів. 

2.2.1. Моніторинг використання окремих категорій фонду та виключення з 

фонду непрофільних, застарілих за змістом видань.  

2.2.2. Регулярна перевірка фондів абонементів.  

2.2.3. Впровадження інформаційних технологій у роботу по збереженню 

фондів бібліотеки.  

2.2.4. Створення оптимальних умов для тривалого зберігання електронних 

зібрань, удосконалення їх обліку.  

2.2.5. Створення оптимальних умов для тривалого зберігання фонду 

рідкісних видань. 

 

2.3. Удосконалення довідково-бібліографічного апарату. 

2.3.1. Своєчасна обробка і каталогізація нових надходжень, оперативне 

відображення їх в електронних каталогах (ЕК).  



2.3.2. Створення електронної бази посилань на інформаційні ресурси 

інших бібліотек для активізації навчального та наукового процесів.  

2.3.3. Систематичне редагування ЕК.  

2.3.4. Поповнення і редагування бази Інтернет-ресурсів.  

2.3.5. Організація електронного замовлення користувачами необхідних 

документів. 

2.3.6. Удосконалення інформаційного сервісу бібліотеки на сайті ПФ ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» та на сторінці БІЦПФ у мережі Фейсбук. 

 

2.4. Розвиток інформаційно-комунікативних технологій. 

2.4.1. Удосконалення телекомунікаційної інфраструктури бібліотеки в 

межах існуючих можливостей. Забезпечення безперебійної роботи 

телекомунікаційного обладнання БІЦПФ. 

2.4.2. Диверсифікація бібліотечно-інформаційного обслуговування 

користувачів, використання автоматизованих технологій в обслуговуванні.  

2.4.3. Оптимізація організації роботи читального залу й абонементів, 

забезпечення комфортності використання приміщень бібліотеки для 

користувачів. Створенням навчально-дослідницької зони для індивідуальної і 

групової роботи користувачів-науковців усіх рівнів.  

2.4.4. Удосконалення роботи електронного читального залу. Надання 

доступу користувачам до електронних ресурсів бібліотеки власної генерації, 

світових і вітчизняних інформаційних ресурсів.  

2.4.5. Розвиток системи електронної доставки документів.  

2.4.6. Постійне оновлення інформаційного наповнення розділу 

«Бібліотека» сайту ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП» та сторінки БІЦПФ у мережі 

Фейсбук.  

2.4.7. Розвиток додаткових платних послуг. 

 

2.5. Розширення інформаційної діяльності. 

2.5.1. Розширення спектру інформаційних послуг сайту відповідно до 

вимог навчального, виховного і науково-дослідницького процесів ПФ ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП».  

2.5.2. Оперативне інформаційне поповнення всіх пунктів розділу 

«Бібліотека» сайту ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП».  

2.5.4. Пропагування видань з фонду бібліотеки через організацію 

книжкових виставок, у т.ч. віртуальних.  

2.5.5. Підвищення ефективності, оперативності та якості інформаційного 

забезпечення користувачів, упровадження нових засобів інформаційної 

комунікації.  

2.5.6. Диференційований підхід до навчання основам інформаційної 

культури всіх категорій користувачів з використанням мультимедійних 

технологій.  



2.5.7. Організація ознайомчого інформування викладачів і студентів ПФ 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП», спрямованого на формування знань про сучасні підходи 

до створення наукових досліджень, знайомство з сучасними вимогами до 

наукових публікацій. 

2.5.8. Активізація використання віддалених інформаційних ресурсів при 

забезпеченні оперативною інформацією керівництва та окремих кафедр ПФ 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» відповідно до їхніх інформаційних запитів. 

 

2.6. Формування позитивної громадської думки. 

2.6.1. Формування позитивного ставлення до бібліотеки та зміцнення її 

зв’язків з соціальним середовищем (адміністрація, професорсько-викладацький 

склад, студенти, власне персонал бібліотеки).  

2.6.2. Проведення моніторингу суспільної думки серед викладачів та 

студентів ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП» з метою виявлення проблемних місць у 

розвитку окремих напрямків роботи бібліотеки для прийняття консолідованих 

рішень.  

2.6.3. Започаткування в бібліотеці краудсорсингу, як окремого напряму 

роботи (залучення студентів, викладачів, науковців до добровільної співпраці з 

бібліотекою щодо створення інформаційних ресурсів, супроводження 

бібліотечних заходів, поширення бібліотечних послуг, генерування нових ідей).  

 

3. Умови впровадження стратегічних завдань розвитку бібліотеки  

 

3.1. Партнерські зв’язки з усіма структурними підрозділами ПФ ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП», узгодженість дій з підрозділами, які забезпечують 

навчально-виховний та науковий процеси, моніторинг цього процесу та його 

подальше удосконалення з метою підвищення якості інформаційно-бібліотечних 

послуг.  

3.2. Демократичні стосунки з користувачами, всебічне інформування 

користувачів про діяльність бібліотеки, організація відкритого різноформатного 

доступу до власних фондів, максимальне забезпечення оперативного доступу до 

всесвітнього інформаційного простору.  

3.3. Виявлення доступних ресурсів для запровадження діяльності щодо 

подальшого розвитку бібліотеки як інформаційно-інтелектуального центру ПФ 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП».  

3.4. Встановлення динамічної рівноваги між зовнішнім середовищем і 

внутрішніми можливостями бібліотеки. 

 

4. Очікувані результати 

4.1. Ефективне науково-інформаційне забезпечення наукових проектів та 

виховних програм як ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП» в цілому, так і окремих кафедр 

філії. 



4.2. Удосконалення системи заходів щодо поповнення бібліотечного 

фонду: закупівлі документів, отримання обов’язкового примірника, моніторинг 

книжкового ринку, удосконалення системи книгообміну з іншими бібліотеками, 

видавництвами та іншими установами й організаціями, авторами тощо; 

інтенсивне уведення до обігу наявних інформаційних ресурсів завдяки 

створенню електронних копій видань із актуальних питань і надання до них 

доступу з дотриманням авторських прав. 

4.3. Закріплення впроваджуваних інформаційно-бібліотечних послуг на 

основі інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема модернізація системи 

віртуальної довідкової служби, електронного замовлення документів, 

розширення переліку інформаційних послуг. 

4.4. Іміджева присутність БІЦПФ в регіональному комунікаційному 

просторі. 
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