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Заслухавши та обговоривши доповідь директора бібліотеки 
університету Колесникової Н.П. з питання «Про затвердження Положення 
про Інформаційно-бібліографічний відділ», та враховуючи необхідність 
забезпечення повного, якісного й оперативного бібліотечно-бібліографічного 
та інформаційного обслуговування слухачів, студентів, аспірантів, науково- 
педагогічних працівників, співробітників згідно з їхніми інформаційними 
запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних 
ресурсів, формування інформаційної культури користувачів Бібліотеки та 
позитивного іміджу Університету,

Вчена рада ухвалює:

1. Затвердити Положення про Інформаційно-бібліографічний відділ 
(додається, на 7 аркушах).

2. Контроль за дотриманням Положення про Інформаційно- 
бібліографічний відділ покласти на проректора з навчально-виховної 
роботи університету, директора бібліотеки університету.

Відповідальні: Коляда О.П., Колесникова Н.П. 
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1. Загальні положення

1.1. Положення про Інформаційно-бібліографічний відділ (далі -  
Положення) визначає основні завдання, структуру, функції, права й 
відповідальність інформаційно-бібліографічного відділу, порядок проведення 
робіт, керування трудовою дисципліною у підрозділі, а також 
взаємовідносини відділу з іншими підрозділами Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна» (надалі -  Університет).

1.2. Інформаційно-бібліографічний відділ (далі -  Відділ) є структурним 
підрозділом Бібліотеки Університету (надалі -  Бібліотека) та 
йідпорядковується безпосередньо директорові Бібліотеки.

1.3. Відділ створюється та ліквідовується наказом Президента 
Університету в порядку, визначеному наказом по Університету від 
09.03.2011 р. № 25 «Про порядок створення підрозділів, введення посад, 
встановлення доплат, надбавок, виплату премій та інших заохочувальних 
виплат».

1.4. У своїй діяльності Відділ керується законами України «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу», «Про вищу освіту», «Про електронні 
документи та електронний документообіг», «Про науково-технічну 
інформацію», указом Президента України «Про першочергові завдання щодо 
впровадження новітніх інформаційних технологій», Державною цільовою 
національно-культурною програмою створення єдиної інформаційної 
бібліотечної системи «Бібліотека -  XXI», Статутом Університету, Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями 
Президента Університету, «Положенням про Департамент освітньої 
діяльності», «Положенням про управління навчально-виховної роботи», 
«Положенням про бібліотеку», цим Положенням та іншими нормативними 
документами.

1.5. Безпосереднє керівництво роботою Відділу здійснює його 
завідувач, на посаду якого наказом Президента Університету призначається 
особа, яка має фахову повну вищу освіту й досвід роботи у відповідній сфері 
діяльності не менше 3-х років.

1.6. На період відсутності завідувача відділу (відпустка, відрядження, 
хвороба тощо) його обов’язки покладаються на особу, призначену в 
установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність 
за виконання обов’язків, визначених цим Положенням, посадовою 
інструкцією, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими 
нормативними документами.

1.7. Відділ реалізовує свою діяльність відповідно до плану роботи, що 
складається на навчальний рік.

1.8. Це Положення вводиться в дію наказом по Університету і є чинним 
до заміни його новим.

2. Структура
2.1. Структуру Відділу затверджує Президент Університету за 

поданням директора Бібліотеки.



2.2. Структура Відділу узгоджується з кадровою комісією відповідно 
до наказу по Університету «Про порядок створення підрозділів, введення 
посад, встановлення доплат, надбавок, виплату премій та інших 
заохочувальних виплат».

3. Основні завдання

Основними завданнями, що покладаються на Відділ, є:
3.1. Забезпечення повного, якісного й оперативного бібліотечно- 

бібліографічного та інформаційного обслуговування слухачів, студентів, 
аспірантів, науково-педагогічних працівників, співробітників згідно з їхніми 
інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та 
інформаційних ресурсів.

3.2. Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, 
удосконалення традиційних і впровадження новітніх інформаційних 
технологій.,

3.3. Формування інформаційної культури користувачів Бібліотеки, 
прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами та 
інформаційними сервісами Бібліотеки Університету.

3.4. Формування позитивного іміджу Університету, популяризація 
наукового доробку університетських учених та їхніх здобутків шляхом 
створення біобібліографії науковців Університету, складання 
бібліографічних покажчиків та представлення їх в інформаційному просторі.

3.5. Організація та вдосконалення довідково-бібліографічного апарату 
Бібліотеки.

3.6. Інформаційний супровід та підтримка наукових досліджень.

4. Головні функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:
4.1. Здійснює інформаційне й бібліотечно-бібліографічне 

обслуговування користувачів Бібліотеки, сприяє розвитку здатності 
студентів до самоосвіти та їхньої адаптації в сучасному інформаційному 
суспільстві.

4.1.1. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне 
забезпечення інформаційних запитів усіх категорій користувачів Бібліотеки, 
проводить аналіз читацьких інтересів із метою оптимізації їх задоволення.

4.1.2. Організовує ‘ диференційне (індивідуальне і групове) 
обслуговування студентів Університету і Фахового коледжу «Освіта» на 
абонементі та в читальній залі.

4.1.3. Забезпечує диференційоване обслуговування керівництва (ДОК) 
Університету з питань педагогіки вищої школи за допомогою розсипки 
списків літератури, інформаційних повідомлень, добору інформаційних 
матеріалів, у т. ч. електронною поштою.

4.1.4. Здійснює інформаційне обслуговування навчально-виховних 
підрозділів Університету за системою вибіркового розповсюдження 
інформації (ВРІ).



4.1.5. Запроваджує у практику роботи сервіси персоніфікованої 
доставки інформації щодо актуальніших тем досліджень.

4.2. Надає користувачам Бібліотеки основні бібліотечні послуги і 
сервіси.

4.2.1. Виконує тематичні, адресні, фактографічні та бібліографічні 
довідки в режимі «запит -  відповідь».

4.2.2. Здійснює облік усіх видів довідок, аналізує їх виконання і 
причини відмов, веде реєстр виконаних довідок.

4.2.3. Розробляє інструменти сервісу «Віртуальна довідка», створює 
базу даних відповідей на однотипні питання.

4.2.4. Надає консультації (усні, письмові) щодо складання 
бібліографічних записів, структурування списків літератури, з питань 
використання ДСТУ, бібліографічних посилань і скорочень.

4.2.5. Допомагає в пошуку та підборі джерел інформації для написання 
курсових, бакалаврських, магістерських робіт, дисертаційних_досліджень.

4.2.6. Надає на замовлення користувачів індекс УДК для 
кваліфікаційних робіт та неопублікованих документів.

4.2.7. Здійснює електронну доставку документів за запитами 
користувачів.

4.2.8. Надає практичну допомогу студентам з інвалідністю з 
оформлення бібліографічних списків.

4.2.9. Створює рекомендаційні списки, бібліографічні списки нових 
надходжень, анотовані інформаційно-бібліографічні огляди на допомогу 
освітньому процесу.

4.3. Здійснює заходи з підвищення інформаційної культури.
4.3.1. Організовує діяльність факультативу «Основи бібліотечно- 

бібліографічних знань». Проводить для студентів теоретичні та практичні 
заняття з основ інформаційної культури: бібліотечні й бібліографічні уроки, 
інформаційні години.

4.3.2. Здійснює інформаційні заходи з використання повнотекстових і 
реферативних баз даних: групові тренінги для слухачів та студентів; 
індивідуальні тренінги для осіб з інвалідністю; експрес-тренінги для 
професорсько-викладацького складу; групові екскурсії для абітурієнтів; 
імідж-екскурсії для гостей Бібліотеки.

4.3.3. Проводить семінари-тренінги з поширення інформаційно- 
бібліографічних знань для магістрантів, аспірантів та молодих науковців 
Університету.

4.4. Формує позитивний імідж Університету, популяризує науковий 
доробок університетських учених.

4.4.1. Укладає інформаційні списки «Праці викладачів Університету 
«Україна» і «Дисертації та автореферати дисертацій, захищених в 
Університеті «Україна».

4.4.2. Інформує про нові надходження в газеті «Університет «Україна» 
у рубриці «Полиця викладача» (якщо вона видається).

4.4.3. Веде рубрику «Бібліографія наукових праць викладачів» на сайті 
Бібліотеки.



4.4.4. Запроваджує наукові методи інформаційно-аналітичної 
діяльності Бібліотеки і веде бібліографію праць викладачів Університету.

4.4.5. Видає тематичні науково-допоміжні бібліографічні покажчики за 
профілем Університету («Інклюзивне навчання: від ідеї -  до втілення» та ін.).

4.4.6. Укладає та готує до видання серію біобібліографічних 
покажчиків «Відомі вчені Університету», «Дисертації, захищені в 
Університеті «Україна».

4.5. Вдосконалює довідково-бібліографічний апарат Бібліотеки.
4.5.1. Формує і веде локальну мережеву електронну бібліотеку (ЕБ).
4.5.2. Здійснює аналітичний опис, систематизацію статей із журналів та 

газет, наукових збірок, визначає предметні рубрики, ключові слова і вводить 
бібліографічні записи в АБІС «УФД/Бібліотека».

4.5.3. Веде систематичну картотеку статей (СКС) в АБІС 
«УФД/Бібліотека».

4.5.4. Завантажує в ЕБ електронні копії документів та наповнює 
тематичні повнотекстові колекції «Праці викладачів Університету», 
«Авторитетний файл індивідуальних авторів», «Повнотекстові видання» й 
окремі розділи «Публікації про Університет», «Публікації про Бібліотеку: 
«Ми пишемо», «Про нас пишуть».

4.6. Здійснює інформаційний супровід та підтримку наукових 
досліджень.

4.6.1. Бере участь у всеукраїнських, міжнародних і регіональних 
науково-практичних конференціях, забезпечує інформаційно- 
бібліографічний супровід університетських наукових заходів.

4.6.2. Розроблює наукові віртуальні виставки «Нові надходження» за 
спеціальностями Університету, здійснює розсилку їх по кафедрах навчально- 
виховних підрозділів та представляє на вебсайті Бібліотеки.

4.6.3. Організовує та проводить дні інформації, дні бібліографії, дні 
фахівця для студентів і академічної спільноти Університету.

4.6.4. Надає консультативну й науково-методичну допомогу 
бібліотекам територіально відокремлених структурних підрозділів 
Університету.

5о Права

Відділ для вирішення покладених на нього завдань згідно з 
визначеними функціями має право:

5.1. Брати участь у загальних зборах (конференції трудового 
колективу) Університету, засіданнях Вченої ради, інших дорадчих і 
колегіальних органів, нарадах, що проводяться в Університеті.

5.2. Самостійно листуватись із культурними закладами й відомчими 
організаціями щодо питань, які знаходяться в компетенції Відділу і не 
потребують узгодження з керівництвом Університету.

5.3. Представляти інтереси Університету в установленому порядку з 
питань, що стосуються повноважень Відділу, у відносинах із органами 
державної влади, а також із іншими підприємствами, установами та



організаціями.
5.4. Давати роз’яснення, рекомендації та вказівки з питань, що 

належать до компетенції Відділу.
5.5. Отримувати від усіх структурних підрозділів Університету 

інформацію, необхідну для виконання покладених на Відділ завдань.
5.6. Вносити керівництву Бібліотеки пропозиції з питань

удосконалення роботи Відділу.

6. Відповідальність

Завідувач відділу несе персональну відповідальність за:
6.1. Якість та своєчасність виконання завдань і функцій, покладених на 

Відділ, а також за повну реалізацію прав, наданих Відділові.
6.2. Дотримання вимог нормативних правових та організаційно- 

розпорядчих документів Бібліотеки й Університету в частині, що стосується 
Відділу.

6.3. Правильність, повноту і якість проведення заходів щодо реалізації 
політики Університету в царині інформаційно-просвітницької діяльності.

6.4. Збереження і справний стан закріпленої за ним техніки.
6.5. Дотримання фінансової та виробничої дисципліни, ефективне 

використання робочого часу.
6.6. Збереження бібліотечних фондів та майна бібліотеки згідно з 

чинними законодавчими актами.
6.7. Своєчасне надання інформації Університету стосовно: виникнення 

подій техногенного характеру; нещасних випадків; масових захворювань; 
скоєння співробітниками або студентами злочинів; масового збурення 
студентів із різних причин; появи в ЗМІ матеріалів тенденційного, 
критичного характеру; скарг громадян тощо.

6.8. Виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку, норм 
охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

6.9. Дотримання режиму конфіденційності в роботі з інформацією 
обмеженого користування, нерозголошення конфіденційної інформації.

6.10. Коректне ставлення до користувачів та співробітників Бібліотеки, 
до академічної спільноти Університету.

7. Взаємодія з підрозділами Університету

Відділ у своїй діяльності співпрацює:
7.1.3 усіма спеціалізованими підрозділами Бібліотеки (відділом 

обслуговування користувачів бібліотеки та збереження бібліотечних фондів, 
відділом комплектування і наукової обробки документів, сектором 
культурно-просвітницької роботи, сектором книгообміну).

7 .2 .3 керівниками навчально-виховних підрозділів Університету та 
Фахового коледжу «Освіта».

7 .3 .3 кафедрами базової структури, управлінням наукової та 
міжнародної діяльності, Видавничо-друкарським комплексом, редакцією 
газети «Університет «Україна», Центром технічного забезпечення



навчального процесу, Центром розвитку корпоративного порталу та 
просування в Інтернет-просторі.

7 .4 .3 усіма структурними підрозділами Університету з питань 
організації: бібліографічної діяльності, участі Відділу в різних заходах 
Університету.

7 .5 .3 бібліотеками територіально відокремлених структурних 
підрозділів Університету.

Директор бібліотеки Н.П. Колесникова


