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Заслухавши та обговоривши доповідь директора бібліотеки 
університету Колесникової Н.П. з питання «Стратегія розвитку бібліотеки 
на 2021-2031 рр»>, Вчена рада відмічає велике значення бібліотеки 
університету в підтримці реалізації визначених пріоритетів, зміцненні ролі 
книгозбірні як партнера в дослідницькому, науковому та навчальному 
спілкуванні та поширенні виховної культури, сприянні інноваціям, 
комунікаціям та ефективній взаємодії бібліотечного персоналу з академічною 
громадою університету й світу.

Керуючись Законом України «Про вишу освіту», Стратегією розвитку 
вищої освіти в Україні на 2021-2031 pp. Стратегією розвитку бібліотечної 
справи в Україні до 2025 р. та враховуючи положення Комплексної програми 
розвитку Університету «Україна» на 2013-2025 pp., Концепції реформування 
та діяльності Бібліотеки, Програми стратегічного розвитку бібліотек 
Університету «Україна» до 2027

Вчена рада ухвалює:

1. Затвердити Стратегію розвитку бібліотеки на 2021-2031 pp. 
(додається, на 13 аркушах).

2. Контроль за виконанням Стратегії покласти на проректора з 
навчально-виховної роботи університету, директора бібліотеки 
університету.

Відповідальні: Коляда О.П., Колесникова Н.П.
Термін: постійно з моменту затвердження
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1. Загальні положення
Стратегія розвитку бібліотеки (далі -  Бібліотека) Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» (надалі -  
Університет) на період 2021 -  2031 pp. визначає тенденції, шляхи її 
подальшого розвитку і модернізації з урахуванням напрямів діяльності, що 
були попередньо визначені в Концепції реформування та діяльності 
Бібліотеки, у проекті «Інформаційно-комунікаційне середовище бібліотеки», 
у Програмі стратегічного розвитку бібліотек Університету «Україна» до 
2027 p., у визначенні ролі книгозбірні в загальному контексті розбудови 
Університету за умов впровадження Закону України «Про вищу освіту», в 
•Дорожній карті проекту «Культура 2025. Довгострокова національна 
культурна стратегія», у Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 
2025 р. «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку 
України», в Державній цільовій національно-культурній програмі створення 
єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека -  XXI», у 
Комплексній програмі розвитку Університету «Україна» на 2013 -  2025 pp., у 
Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021 -  2031 pp.

Стратегія розвитку Бібліотеки (далі -  Стратегія) розроблена з метою 
підтримки реалізації визначених Університетом пріоритетів, зміцнення ролі 
Бібліотеки як партнера в дослідницькому, науковому та навчальному 
спілкуванні та поширенні виховної культури, сприяє інноваціям, 
комунікаціям та ефективній взаємодії бібліотечного персоналу з академічною 
громадою Університету і світу.

2. Загальна інформація про Бібліотеку
Бібліотека Університету «Україна» -  це інтегрована система, до складу 

якої входять:
1. Бібліотека Університету. Базова структура (вул. Львівська, 23):

- абонемент;
- електронний читальний зал;
- сектор культурно-просвітницької роботи;
- бібліотека кафедри дизайну ( вул. Хорива, 1г).

2. Бібліотеки територіально відокремлених структурних підрозділів:
- Бібліотека Білоцерківського комплексу;
- Бібліотека Броварського коледжу;
- Бібліотека Васильківського коледжу;
- Бібліотека Вінницького комплексу;
- Бібліотека Дніпровської філії;
- Бібліотека Дубенського комплексу;
- Бібліотека Житомирського економіко-гуманітарного інституту;
- Бібліотека Івано-Франківської філії;
- Бібліотека Карпатського комплексу;
- Бібліотека Кропивницького комплексу;
- Бібліотека Луцького комплексу;
- Бібліотека Мелітопольського комплексу;
- Бібліотека Миколаївського комплексу;
- Бібліотека Новокаховського гуманітарного інституту;
- Бібліотека Полтавського комплексу;
- Бібліотека Рівненського комплексу;
- Бібліотека Сторожинецького коледжу;
- Бібліотека Тернопільського коледжу;



- Бібліотека Хмельницького комплексу.

Таблиця 1. Огляд матеріально-технічної бази Бібліотеки Університету
Назва показника Значення показника

1. Загальна площа діючих приміщень Бібліотеки: 137 м2
для обслуговування клієнтів 59 м2
для комплектування та обробки літератури 6 м2
для зберігання фондів 72 м2

2. Офісна техніка:
Комп’ютери, в тому числі: 13
ПК для співробітників 5
ПК для користувачів 8

3. Копіювальна техніка:
БФП (багатофункціональні пристрої) 2
Вебкамера 1
Колонки 3 пари
Навушники 2 пари

Таблиця 2. Огляд фондів і людського капіталу Бібліот°ки
№
з/п

Назва показника Значення показника, 
прим. док.

1. Загальний фонд Бібліотеки 656755
Фонд Бібліотеки базової структури 237228
За видами:
книг 226796 (96,85%)
періодичних видань 4895 (2,06%)
локальних мережевих документів 1238 (0,52%)
елекронних ресурсів на змінних носіях 360 (0,15%)
електронних ресурсів у передплачених базах даних 1282
За цільовим призначенням:
навчальних 212302 (84,49%)
наукових 20273 (8,55%)
літературно-художніх 4551 (1,92%)
рідкісних і цінних 102 (0,04%)
За мовами:
українською 220924 (93,13%)
російською 11251 (4,74%)
іноземними мовами 5053 (2,13%)
Нових надходжень 3985
у тому числі:
ВДК «Університет «Україна» 137
подарованих 473
«Замість загублених» придбано нових видань 159
Відносні показники:
Обертаність фонду 0,8
Книгозабезпеченість 39
Читаність за друкованими джерелами 3
Відвідуваність 2
Оновлюваність 12,3%
Пасивність фондів 50% (рейдерство)
Основні показники:
Кількість користувачів 2820
із них студентів 2527
Кількість відвідувань 4709



Загальна кількість працівників, у тому числі 6
бібліотечних працівників 4 штатних,

1 поза штатом (0,5)
адміністрація (керівництво Бібліотеки) 2

3. Ситуаційний SWOT-аналіз Бібліотеки
На основі проведеного аналізу динаміки розвитку Бібліотеки за 2010 -  

2020 pp., із урахуванням сучасних світових трендів розвитку бібліотек 
визначено сильні сторони і можливості, слабкі сторони та загрози, які 
можуть вплинути на подальший розвиток Бібліотеки Університету 
«Україна»._________________________ ____________________________________

S -  Strength -  Сильні сторони О -  Opportunities -  Можливості
Введено централізоване комплектування 
бібліотечних фондів усіх профільних 
бібліотек базової структури Університету
(2010 р.).

Розвиток інформаційних технологій, 
збільшення кількості послуг, пов’язаних із 
цифровим контентом.

У виділених приміщеннях створено 
бібліотеки: філології, дизайну, юридичну 
бібліотеку, виокремлено спеціалізовані 
фонди інших інститутів: ІТІ, ІСТ, ІКТ, ІЕМ, 
ІБМТ, створено новий фонд Коледжу 
«Освіта». В читальній залі створено Фонд 
неопублікованих документів і низку 
фондових колекцій, у т. ч. рідкісних та 
цінних книг (із 2011 p.).

Впровадження програми ZOTERO, що 
надає можливість досліднику створити 
особистий кабінет і завантажувати наукові 
матеріали з Е арвардського і 
Кембриджського та інших університетів.

Систематизовано багатогалузеві бібліотечні 
фонди згідно з науковою класифікацією 
УДК.

Застосування технологій е-програми NVDA 
для осіб із вадами зору.

Організовано діяльність електронного 
читального залу.

Придбання літератури шрифтом Л. Брайля 
для студентів із вадами зору.

Надано доступ до передплачених 
ліцензійних баз даних: онлайн-бібліотеки 
ЦУЛ (2012-2020 pp.), I VIS, РУНЕБ, до 
науково-освітньої онлайн-бібліотеки 
Кембриджського університету (2018 р.), 
Polpred-com, тріал-доступи до наукової 
платформи EBSCO-host (11 баз даних) 
(2013, 2015, 2017 pp.), SCOPUS, Web of 
Science (2019 p.).

Залучення коштів від добродійних 
організацій на розвиток Бібліотеки.

У 2020 p. автоматизовано каталогізацію 
нових надходжень за третьою оновленою 
версією програмного забезпечення від 
компанії «Український Фондовий Дім».

Отримання безкоштовних поставок нової 
літератури від благодійних фондів.

Надано цілодобовий віддалений доступ до 
інформаційних ресурсів через Електронний 
каталог (2020 p.).

Книгообмін із бібліотеками всіх систем і 
відомств України.

Введено в щоденну практику роботи 
комплектування інтегрований 
технологічний цикл, який включає всі 
наукоємні процеси обробки документних 
інформаційних масивів.

Розвиток партнерства з науковими, 
громадськими організаціями та 
професійними спільнотами.

Розпочато створення локальної електронної 
бібліотеки (2020 p.).

Постійне оновлення матеріально-технічної 
бази Бібліотеки.

Протягом 2010 — 2020 pp. Бібліотека Систематичне комплектування у ВДК



комплектується більше ніж у ЗО 
видавництвах України.

Університету літературою на паперових 
носіях.

Надання Бібліотекою благодійної допомоги 
у формуванні бібліотек шкіл, коледжів, 
військових училищ та ін.

Співпраця з бібліотеками ТВСП зі 
створення локальної електронної 
бібліотеки.

Систематична діяльність факультативу 
бібліотечно-бібліографічних знань. Набуття 
практики проведення якісних бібліотечних і 
бібліографічних уроків, тренінгів (2012 -  
2020 pp.).

Запровадження позитивного досвіду роботи 
Бібліотеки із проведення культурно- 
виховних і просвітницьких заходів для 
студентської молоді, в т. ч. розробка 
онлайн-форм: е-презентацій, е-екскурсій.

Впроваджено широкий спектр форм 
виставкової роботи. Постійна готовність 
Бібліотеки до виставкового супроводу 
освітніх і наукових університетських 
заходів.

Представлення елементів культурно- 
виховної діяльності Бібліотеки завідувачем 
сектору культурно-просвітницької роботи 
під час профорієнтаційних заходів у 
школах, училищах, коледжах, музеях.

Практична допомога в формуванні фондів 
бібліотек ТВСП (від надання окремих 
книжкових партій і до кількох тисяч 
примірників ' із обмінного фонду 
Бібліотеки).

Проведення заходів із основ інформаційної 
культури з використанням мультимедійних 
технологій.

Адаптування функцій АБІС УФД / 
Бібліотека до потреб Бібліотеки, 
оптимального їх використання.
Об’єднання колективу Бібліотеки навколо 
ідеї реформування структури, модернізації 
простору і створення Наукової бібліотеки.

W -  Weakness -  Слабкі сторони Т -  Threats -  Загрози
Приміщення Бібліотеки (абонемент -  
електронний читальний зал) оснащене по- 
сучасному, але тісне для відвідувачів і 
співробітників бібліотеки.

Потреба у Бібліотеці для читання 
поступається потребі в інформації загалом, 
в отриманні інформаційних, культурних та 
академічних навичок.

Приміщення для зберігання фонду 
віддалено від ліфта, погано освітлене.

Негативний вплив пандемії COVID-19 
призвів до зниження основних показників 
діяльності Бібліотеки.

Недостатня оновлюваність економічної і 
правової літератури.

Зменшення числа постійних і потенційних 
користувачів Бібліотеки.

Значна частка неактуальної навчальної 
літератури, нестача наукової літератури і 
англомовних джерел.

Низька залученість Бібліотеки до 
навчальних та культурних процесів 
Університету.

Невідповідність вебсайту Бібліотеки 
сучасним вимогам і потребам.

Упродовж 2010 -  2019 pp. не надано 
можливості для створення спеціалізованих 
відділів Бібліотеки.

Недоотримання праць науково- 
педагогічних працівників Університету, 
виданих за власні кошти.

Малий штат Бібліотеки (6 осіб), який не 
може достатньою мірою задовольнити всі 
сучасні вимоги ЗВО.

Пасивне надання електронних версій праць 
викладачів із ВДК (один менеджер), що 
гальмує активне завантаження електронної 
бібліотеки повнотекстовими документами.

У багатьох бібліотеках ТВСП працюють не 
професіонали, а працівники і структурних 
підрозділів за сумісництвом на 0,5 або 0,25 
ставки.

Обмеженість наповнення необхідними 
інструментами і сервісами ПЗ АБІС УФД / 
Бібліотека.

Толерування недоброчесного ставлення до 
Бібліотеки. Імітація непоміченості 
позитивних результатів діяльності 
Бібліотеки й інтегрованої бібліотечної 
системи в цілому.



Відсутність партнерства з окремими 
кафедрами Університету, що призводить до 
несприйняття важливої ролі Бібліотеки.

Слабке представлення Бібліотеки на 
інформаційних майданчиках Університету.

Недостатній рівень інформаційно- 
мережевих компетентностей нових 
співробітників, навичок ефективного 
лідерства, ведення переговорів, досягнення 
домовленостей серед головних 
бібліотекарів зі стажем роботи.

У результаті рейдерського нападу на корпус 
№ 1 Університету законсервовані 
спеціалізовані фонди трьох профільних 
бібліотек інститутів, читальної зали, 
книгосховища (з липня 2018 р. 50% фондів 
залишаються пасивними).

4. Місія, візія Бібліотеки 
Місія: Розвиток сучасного бібліотечно-інформаційного середовища, що 
сприятиме дослідженню, розвитку науки та якісному викладанню. 
Організація комфортного фізичного і віртуального простору. Інтеграція у 
світовий науково-освітній простір.
Візія: Створення Наукової бібліотеки як інтелектуального і базового 
інформаційного центру для студентів та академічної спільноти Університету, 
для бібліотек ТВСП.
Бібліотека Університету «Україна» прагне стати:

- Науковою бібліотекою, вагомою частиною освітньо-виховного 
середовища Університету, відкритою інформаційно-комунікаційною 
системою, що постійно розвивається;

- універсальним інформаційним інтелект-центром, який забезпечує 
освітній і науково-дослідницький процеси в Університеті;

- осередком духовного спілкування та культури;
- книгозбірнею без кордонів, центром електронного сховища наукових, 

навчально-методичних та освітніх ресурсів;
- провідником прогресивних бібліотечно-інформаційних технологій для 

бібліотек ТВСП, активним учасником обміну передовим бібліотечним 
досвідом серед наукових книгозбірень;

- носієм високої культури обслуговування.

5. Стратегічні напрями, цілі та завдання
Впровадження сучасних норм і стандартів освіти потребує від 

Бібліотеки активних змін у її виробничих сферах: у розвиткові наукоємних 
технологій при обробці документальних інформаційних потоків; у створенні 
бібліографічної інформації; у формуванні фондів повнотекстових 
електронних ресурсів; у забезпеченні доступу до міжнародної та 
багатомовної колекції, ' у розвитку наукометричного моніторингу, у 
підготовці оглядово-аналітичних матеріалів, у сприянні «навчання протягом 
життя», у розвитку вмінь, навичок і компетенцій студентів, у 
конкурентоспроможності Університету на ринку освітніх послуг.

Для реалізації визначених цілей діяльності Бібліотеки необхідно 
розвивати такі стратегічні напрями:

1. Реформування структури Бібліотеки.
2. Формування бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів.
3. Забезпечення збереження бібліотечних фондів та електронних 

ресурсів.
4. Удосконалення довідково-бібліографічного апарату.



5. Модернізація Бібліотеки. Створення комунікаційного креативного 
простору.

6. Запровадження клієнтоорієнтованої сервісної моделі.
7. Активізація культурно-просвітницької роботи Бібліотеки.
8. Інтенсифікація інформаційно-бібліографічної роботи. Науково- 

видавнича діяльність.
9. Впровадження науково-дослідної та методичної роботи.
10. Оновлення матеріально-технічної бази.

Стратегічний напрям 1.
Реформування структури Бібліотеки

Мета: Розбудова сучасної структури Бібліотеки. Подальший розвиток 
кадрового потенціалу як носія знань.

Операційні стратегічні цілі цього найвирішальнішого напряму 
передбачають поступову реалізацію комплексної структурної, організаційної, 
технологічної перебудови, технічне переоснащення, апробацію та розвиток 
нових форм і методів бібліотечно-інформаційної роботи, впровадження 
новітніх бібліотечних сервісів, активне входження Бібліотеки на ринок 
науково-інформаційних послуг.

Завдання:
1. Розробка плану заходів стосовно реформування структури 

Бібліотеки. Підготовка та подання обґрунтувань щодо розширення штатного 
розпису і введення нових посад. Відкриття спеціалізованих відділів 
Бібліотеки. Розвиток структури з упорядкуванням штату Бібліотеки на 
засадах наукового управління.

1.1. Відділ обслуговування користувачів Бібліотеки і збереження 
бібліотечних фондів:

- сектор культурно-просвітницької роботи.
1.2. Відділ комплектування і наукової обробки документів:
- сектор книгообміну.
1.3. Інформаційно-бібліографічний відділ.
1.4. Відділ новітніх технологій.
1.5. Науково-методичний відділ.
2. Підготовка нормативної документації, затвердження у визначеному 

порядку положень про відділи, розробка посадових функціональних 
обов’язків та інших службових документів, необхідних для відкриття нових 
відділів і досягнення цілей Стратегії.

3. Організація системи підвищення кваліфікації для працівників 
Бібліотеки та залучення нових фахових спеціалістів для розвитку 
інноваційних напрямів роботи.

Стратегічний напрям 2.
Формування бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів

Мета: Зміни в політиці комплектування фондів.
Завдання:
2.1. Збільшення частини колекції наукових видань, інтенсивне 

замовлення навчально-методичних видань для популярних освітніх програм



за рахунок зменшення частини комплектування неперспективних 
спеціальностей.

2.2. Активне оновлення бібліотечного фонду друкованих та 
електронних інформаційних ресурсів: якісне заповнення лакун у навчально- 
методичному забезпеченні, акцентування уваги на різноманітності 
прогресивних освітніх напрямів, на важливості дослідницьких тем, на 
актуальності мов, на науковій цінності видань та авторитетності авторів.

2.3. Розширення асортименту наукових традиційних та електронних 
періодичних видань.

2.4. Послідовна й систематична робота з накопичення, систематизації 
та організації зберігання власних електронних ресурсів.

2.5. Забезпечення пріоритетного поповнення електронної бібліотеки і 
максимальної лібералізації доступу до неї користувачів.

2.6. Укладання угод з видавничими компаніями та розробниками 
програмного забезпечення (ПЗ) щодо отримання академічних ліцензій для 
роботи із затребуваними базами даних та ПЗ.

2.7. Закупівля букрідерів для студентів з інвалідністю. Завантаження 
контентом е-читанок.

2.8. Придбання літератури шрифтом JI. Брайля для студентів із вадами
зору.

2.9. Створення фондової колекції «Інклюзивна література».
2.10. Створення системи інтерактивної взаємодії працівників 

Бібліотеки і кафедр Університету з питань комплектування та 
доукомплектування науковою та навчальною літературою.

Стратегічний напрям 3.
Забезпечення збереження бібліотечних фондів та електронних ресурсів

Мета: Впровадження нових підходів у роботу зі збереження фондів.
Завдання:
3.1. Впровадження програмних інструментів у роботу з обліку нових 

надходжень, перерозподілу документів за підрозділами Бібліотеки, списання 
документів.

3.2. Ретровведення фондів до електронного каталогу і штрихкодування 
видань.

3.3. Збереження інформації про досягнення і здобутки професорсько- 
викладацького складу Університету, створення архіву праць.

3.4. Розвиток фондових колекцій Бібліотеки: «Україніка», «Європіана», 
«Американістика».

3.5. Продовження роботи зі створення фонду рідкісних і цінних видань:
- відбір цінних видань із фонду Бібліотеки;
- придбання рідкісних, раритетних та розкішних видань України за 

книгообміном, у букіністичних магазинах, у приватних колекціях містян;
- забезпечення оптимальних умов для тривалого зберігання фонду 

рідкісних, раритетних і цінних видань;
- розробка регламентуючої документації для роботи з рідкісними 

виданнями.
3.6. Моніторинг використання окремих підрозділів фонду та 

виключення з фонду непрофільних, застарілих за змістом видань.



3.7. Вилучення з фонду періодичних видань відповідно до термінів 
зберігання.

3.8. Зберігання електронних баз даних, удосконалення їх обліку:
- придбання нової конфігурації сервера Бібліотеки з метою якісного 

надання і збереження інформації;
- забезпечення захисту електронних ресурсів від спотворення та 

знищення внаслідок можливих кібератак.

Стратегічний напрям 4.
Удосконалення довідково-бібліографічного апарату

Мета: Підтримання ідеї відкритості доступу (Open Access), відкритих 
джерел (Open Source) та використання відкритих освітніх ресурсів (Open 
Educational Resources).

Завдання:
4.1. Розширення інструментів та сервісів пошуку і використання 

інформації з міжнародних зовнішніх наукових і освітніх електронних 
ресурсів, передплачених та відкритих баз даних, тріал-доступів, електронних 
ресурсів власної генерації (е-каталог, е-бібліотека, репозитарій).

4.2. Своєчасна обробка й каталогізація нових надходжень, оперативне 
відображення їх в Електронному каталозі (ЕК).

4.3. Постійне вдосконалення інформаційного сервісу ЕК.
4.4. Покращення лінгвістичного забезпечення ЕК з метою 

багатоаспектного розкриття бібліотечних фондів.
4.5. Систематичне редагування ЕК.
4.6. Освоєння технологічних циклів, які включають різні наукоємні 

процеси щодо завантаження повнотекстових документів:
- навчально-методичних видань;
- періодичних статей та наукових публікацій.
4.7. Здійснення процесу авторизації користувачів в електронній 

бібліотеці.
4.8. Організація оптимальних умов для копіювання електронних 

документів на зовнішні носії.
4.9. Створення спільного з бібліотеками ТВСП інформаційного 

ресурсу -  локальної електронної бібліотеки та аналітичних проблемно- 
орієнтованих тематичних колекцій «Праці викладачів», «Авторитетний файл 
індивідуальних авторів», «Повнотекстові видання».

4.10. Розбудова електронного архіву -  Інституційного репозитарію. 
Сприяння розширенню цифрового архіву наукових праць Університету та їх 
інтеграції у глобальний простір наукових комунікацій.

4.11. Інтегрування сертифікованих антиплагіатних систем у програмне 
забезпечення репозитарію.

Стратегічний напрям 5.
Модернізація Бібліотеки. Створення комунікаційного креативного

простору
Мета: Розвиток сучасної інформаційно-комунікаційної та

технологічної інфраструктури Бібліотеки.



Завдання:
5.1. Реновація приміщень трьох персональних абонементів, читальної 

зали, кабінету індивідуальної роботи, книгосховища. Виділення аудиторії для 
зберігання фонду читальної зали, забезпечення її відеонаглядом. (Після 
відкриття корп. № 1).

5.2. У разі неможливості повернення захоплених і законсервованих 
рейдерами площ книгозбірні домагатись повернення бібліотечного фонду і 
майна Бібліотеки (спільно з комісією та робочою групою від Університету). 
Організація і надання дієвої практичної допомоги від адміністрації 
Університету при переміщенні книжкових фондів та бібліотечного 
обладнання.

5.3. Виділення необхідних площ та організація фізичного простору 
Бібліотеки в координації з розвитком освітніх, дослідницьких і культурних 
потреб Університету.

5.4. Створення комфортних умов для залучення різних цільових груп 
користувачів^ сприяння спілкуванню та взаємодії, реалізації їхніх 
міждисциплінарних і наукових проектів.

5.5. Проектування нового дизайну приміщень із виділенням зон 
індивідуальної роботи та мейкерспейс (Maker Space) просторів для 
культурного відпочинку, проведення лекцій, семінарів, тренінгів.

5.6. Влаштування науково-дослідницької зони для групової роботи 
користувачів-науковців усіх рівнів.

5.7. Організація коворкінг-центру (Coworking) і забезпечення його 
технікою та програмними засобами.

5.8. Створення сприятливого інклюзивного середовища.
5.9. Урахування та виділення необхідних площ для технологічних 

потреб Бібліотеки: для відділу комплектування і наукової обробки 
документів, інформаційно-бібліографічного відділу, кабінету для 
адміністрації Бібліотеки (директора і заступника директора Бібліотеки).

5.10. Установлення додаткових автоматизованих робочих місць (АРМ) 
для провідного бібліотекаря та бібліографа у Бібліотеці Університету.

5.11. Придбання бібліотечної техніки і меблів на підставі щорічного 
обґрунтування, планування, кошторису.

Стратегічний напрям 6.
Запровадження клієнтоорієнтованої сервісної моделі

Мета: Розбудова сервіс-менеджменту для клієнтів і організація 
маркетингової діяльності Бібліотеки.

Завдання:
6.1. Налагодження процесів постійного діалогу та зворотнього зв’язку 

для порозуміння та утримання читачів -  постійних клієнтів Бібліотеки.
6.2. Спілкування зі студентами та співробітництво з викладачами, 

засноване на відносинах, що формують цінність для користувачів Бібліотеки.
6.3. Забезпечення інтерактивної взаємодії з різними групами 

користувачів та застосування сучасних інформаційних технологій.
6.4. Супровід студентів першого курсу навчання для формування 

базової інформаційної, культурної та академічної грамотності.



Запровадження практики проведення відповідних семінарів і тренінгів для 
академічних груп.

6.5. Бібліотечний супровід студентів з інвалідністю протягом усіх років 
навчання в Університеті, надання індивідуальних послуг.

6.6. Розвиток бібліотечного маркетингу та управління якістю послуг. 
Надання додаткових послуг і сервісів. Підвищення рівня інформованості про 
інтегровані послуги та заходи Бібліотеки на всіх рівнях через широке 
спілкування, рекламу, просвітницьку діяльність у соціальних мережах.

6.7. Розроблення вебсервісів для студентів, викладачів та науковців, що 
систематизують усі наявні джерела за напрямами досліджень, формують 
інформаційні та дослідницькі компетенції користувачів.

6.8. Введення в практику роботи сервісів персоніфікованої доставки 
інформації щодо актуальніших тем досліджень.

6.9. Розробка інструментів сервісу «Віртуальна довідка», створення 
бази даних відповідей на однотипні питання.

6.10. Розробка інструментів сервісу електронної доставки документів 
(ЕДД) користувачам у тісному співробітництві із провідними бібліотеками 
Києва.

6.11. Формування позитивного ставлення до Бібліотеки та зміцнення її 
взаємодії з університетським середовищем (адміністрація, професорсько- 
викладацький склад, науковці, студенти).

6.12. Проведення моніторингу громадської думки серед викладачів та 
студентів Університету з метою виявлення проблемних місць у розвитку 
інноваційних напрямів Бібліотеки для прийняття консолідованих рішень.

6.13. Розвиток краудсорсингу як інноваційного напряму роботи 
(залучення студентського самоврядування, викладачів, науковців до 
добровільної співпраці з Бібліотекою щодо створення інформаційних 
ресурсів, супроводження бібліотечних заходів, розширення послуг, 
генерування нових ідей, взаємодії з соціальними мережевими спільнотами).

6.14. Побудова бібліотечного порталу як веборієнтованої платформи 
для розповсюдження іміджу Бібліотеки й Університету. Забезпечення 
постійного зворотнього зв’язку з користувачами.

Стратегічний напрям 7.
Активізація культурно-просвітницької роботи Бібліотеки

Мета: Сприяння цілісному розвитку гармонійної особистості та 
реалізації творчих здібностей здобувачів освіти.

Завдання:
7.1. Організація засідань лекторію «Світло науки»: проведення 

наукових читань, пресконференцій, круглих столів, презентацій наукових 
книг.

7.2. Поширення діяльності літературно-художньої вітальні «Барви 
життя»: проведення читацьких конференцій, літературних і мистецьких 
вечорів, творчих зустрічей.

7.3. Популяризація роботи бібліоклубу «Світоч»: організація екскурсій 
містами Київщини, відвідування національних, місцевих і приватних музеїв.

7.4. Поглиблення діяльності краєзнавчої студії «Джерело»: книгознавчі 
читання, розробка краєзнавчих маршрутів, здійснення краєзнавчих розвідок



та екскурсій місцями історичної слави (спільно з Науково-освітнім центром 
патріотичного виховання молоді).

7.5. Апробація нових технологій творчої майстерні «Натхнення»: 
організація майстер-класів, запрошення майстрів різних технік із виконання 
витворів декоративно-ужиткового мистецтва (насамперед, з метою розвитку 
творчих компетентностей здобувачів освіти з інвалідністю).

7.6. Ведення хроніки культурно-просвітницької діяльності Бібліотеки.
7.7. Е-презентація раритетних, цінних і розкішних видань віртуальним 

читачам у рубриці вебсайту «Бібліотечний анонс».

Стратегічний напрям 8.
Інтенсифікація інформаційно-бібліографічної роботи.

Науково-видавнича діяльність
Мета: Розширення номенклатури наукової інформаційної продукції.
Завдання:
8Л. Використання в бібліографічній роботі вітчизняних та 

міжнародних відкритих стандартів (Open Standarts).
8.2. Запровадження наукових методів інформаційно-аналітичної 

діяльності Бібліотеки і введення серії біобібліографічних покажчиків «Відомі 
вчені Університету».

8.3. Підготовка бібліографії до інформаційно-довідкових видань 
Університету -  «Майбутнє за нами».

8.4. Підготовка та видання тематичних науково-допоміжних 
бібліографічних покажчиків за профілем Університету («Інклюзивне 
навчання: від ідеї -  до втілення» та ін.).

8.5. Підготовка покажчика «Дисертації, захищені в Університеті 
Україна».

8.6. Популяризація видань із фондів Бібліотеки через організацію 
наукових віртуальних виставок.

8.7. Диференційований підхід до навчання основам інформаційної 
культури всіх категорій користувачів із використанням мультимедійних 
технологій.

Стратегічний напрям 9.
Впровадження науково-дослідної та методичної роботи

Мета: Використання світових практик та поширення наукового 
знання.

Завдання:
9.1. Постійний розвиток форм та методів діяльності Бібліотеки, 

технологічних процесів із використанням новітніх досягнень вітчизняної 
бібліотечно-бібліографічної науки та міжнародної відкритої методології 
(Open Methodology).

9.2. Вдосконалення організаційно-інструктивної та методичної 
документації з дотриманням сучасних вимог і стандартів із бібліотечної 
справи.

9.3. Адаптація працівників Бібліотеки до постійно мінливих умов 
роботи. Надання методичної допомоги бібліотечним працівникам 
територіально відокремлених структурних підрозділів.



9.4. Організація і проведення навчальних семінарів, круглих столів для 
бібліотек ТВСП і бібліотек різних закладів та відомств.

9.5. Організація наукових семінарів-тренінгів для викладачів, 
аспірантів і пошуковців, спрямованих на формування знань про методи 
оцінки ефективності наукових досліджень, знайомство з сучасними вимогами 
до наукових публікацій. Запрошення відомих тренерів для навчання методик 
застосування світових баз даних.

9.6. Залучення всіх категорій дослідників університету до вебінарів 
відомих компаній з метою використання основних принципів відкритої науки 
Science (Open Science): до відкритих даних (Open Data), стимулювання 
вчених до використання науки з відкритим блокнотом (Open Notebook 
Science), до відкритого рецензування (Open Peer Review) і загалом 
полегшення видання публікацій у всесвітньовідомих журналах.

9.7. Участь у роботі міжнародних, всеукраїнських і регіональних 
науково-практичних конференцій, науковий супровід університетських 
заходів із виставковими експозиціями, з доповідями й повідомленнями.

9.8. Відображення досягнень бібліотек-філій і досвіду роботи 
Бібліотеки базової структури Університету у фахових періодичних виданнях, 
збірниках наукових статей та тезах доповідей.

9.9. Налагодження партнерства з директорами наукових бібліотек задля 
інновацій та обміну кращими практиками.

Стратегічний напрям 10»
Оновлення матеріально-технічної бази

Мета: Створення комфортних умов у бібліотеках ТВСП.
Завдання:
10.1. Проведення поточного ремонту бібліотеки Миколаївського 

комплексу.
10.2. Сучасне оздоблення приміщення бібліотеки Сторожинецького 

коледжу.
10.3. Установлення нової комп’ютерної мережі, придбання 

комп’ютерного обладнання та офісних меблів для бібліотеки 
Васильківського коледжу.

10.4. Придбання десяти робочих станцій для електронної читальної 
зали Білоцерківського комплексу.

10.5. Заміна застарілої оргтехніки та всіх променевих моніторів на 
плазмові в бібліотеках ТВСП.

10.6. Розширення комп’ютерного парку в Бібліотеці базової структури 
Університету.

10.7. Придбання плазмового дисплею для демонстрації онлайн- 
презентацій в електронному читальному залі Бібліотеки.

10.9 .Заміна віконних рам на нові з функцією провітрювання в ауд. 503 
корп. 2.

10.10. Створення в усіх бібліотечних приміщеннях належних санітарно- 
гігієнічних умов відповідно до норм з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності.



10.11. Проведення профілактичних санітарних заходів (регулярне 
провітрювання та вологе прибирання). Придбання кварцової бактерицидної 
лампи й очищувача-іонізатора повітря.

6. Умови впровадження стратегічних пріоритетів і завдань розвитку
Бібліотеки

1. Партнерські зв’язки з усіма ТВСП, моніторинг їхньої роботи, 
узгодженість дій із підрозділами, які забезпечують освітній і науковий 
процеси, та подальше вдосконалення з метою підвищення якості 
інформаційно-бібліотечних послуг.

2. Демократичні стосунки з користувачами, всебічне їхнє інформування 
про діяльність Бібліотеки, організація відкритого різноформатного доступу 
до власних фондів, максимальне забезпечення оперативного доступу до 
всесвітнього інформаційного простору.

3. Корпоративна діяльність з іншими бібліотеками, співробітництво в 
різних галузях бібліотечної справи, що дозволяє забезпечити максимальний 
доступ до інформаційного простору, а також реалізувати принцип рівності в 
отриманні інформації.

4. Виявлення наявних ресурсів для запровадження діяльності щодо 
подальшого розвитку Бібліотеки як інтелектуального центру Університету.

5. Усвідомлення місії працівниками Бібліотеки: кожен фахівець мусить 
чітко розуміти власне місце в реалізації стратегічних засад, знати мету своєї 
діяльності, професійні вимоги, права й обов’язки.

6. Життєздатний паритет між зовнішнім середовищем і внутрішніми 
можливостями Бібліотеки.

7. Етапи реалізації Стратегії
1 етап -  (2021-2022 pp.). Перший етап включає розробку плану заходів 

реалізації Стратегії, конкретизацію завдань, реформування структури та 
розширення штату Бібліотеки, розробку нормативно-правової документації, 
унормування праці для реального виконання стратегічних завдань.

2 етап -  (2023-2026 pp.). Другий етап передбачає реалізацію 
технологічних процесів із модернізації Бібліотеки, розбудову її сучасного 
комунікаційного креативного простору.

3 етап -  (2027-2031 pp.). На третьому етапі планується результативне 
введення інноваційних форм, видів і сервісів інформаційно-бібліотечної 
діяльності, зазначених у Стратегії, та глибша інтеграція у світовий освітньо- 
науковий простір.

8. Фінансування Стратегії
1. Фінансова підтримка Стратегії розвитку Бібліотеки керівництвом 

Університету «Україна»:
- Витрати на реалізацію стратегічних завдань Бібліотеки

передбачаються загальною схемою фінансування закладу вищої освіти.
- Витрати на придбання навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу визначаються в щорічних тематико-типологічних планах 
комплектування Бібліотеки.



- Витрати на придбання офісної і комп’ютерної техніки, оргтехніки, 
бібліотечних меблів враховуються в щорічному кошторисі Бібліотеки.

- Інші джерела фінансування (благодійні внески).
2. Підтримка Стратегії розвитку Бібліотеки науково-педагогічним 

колективом:
- Колегіальність прийняття рішень з основних питань у робочих 

групах, на Вчених радах і виробничих нарадах Університету.
3. Розвиток бібліотечної маркетингової Стратегії та бібліотечного 

менеджменту:
- Залучення досвіду з адвокасі.
- Фандрейзинг у роботі із громадськими організаціями.
- Соціальне партнерство з добродійними фондами.
- Реінжиніринг у проектуванні Стратегії.
- Книгообмін із бібліотеками України.
- Грантова діяльність.

Директор бібліотеки Н. П. Колесникова


