
 

21-23 травня 2013 року за планом Міністерства освіти і науки України, 

Науково-методичною бібліотечною комісією МОН на базі бібліотеки 

Львівського національного університету імені Івана Франка було проведено 

міжнародну науково-практичну конференцію «Перспективи розвитку 

університетських бібліотек на шляху розбудови суспільства знань». 

 

Учасники науково-практичної конференції та Науково-методична 

бібліотечна Комісія прийняли рішення: 

 

 

Просити Міністерство освіти і науки України: 

 

1. Для розробки та корегування стратегії розвитку бібліотек ВНЗ просити 

провести до кінця 2013 р. зустріч керівників зональних та обласних 

методичних центрів з Міністром освіти та науки України та директором 

Департаменту вищої освіти.  

2. Для оперативного вирішення питань, що стосуються бібліотечної та 

інформаційної діяльності, передбачити в структурі Департаменту вищої 

освіти  штатну одиницю. 

3. Враховуючи специфіку фондової роботи та обслуговування читачів у 

бібліотеках ВНЗ, звернутись до Кабінету міністрів України з проханням про 

перегляд  змін,  внесених наказом Держказначейства від 02 вересня 2010 р. 

до «Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших 

статей балансу бюджетних установ»  № 90 від 30.10.1998 р. (підпункт 1.5.3) 

щодо  охоплення  інвентаризацією  щорічно   не   менше   20   відсотків    

одиниць бібліотечного   фонду   із   обов'язковим  завершенням  розпочатої  

інвентаризації   цього   майна   в   структурному   підрозділі. Пропонуємо 

встановити: термін проведення інвентаризації з обсягом фондів понад 600 

тис. документів  протягом 10 років. 

4. Підтримати забезпечення  бібліотек ВНЗ національною ліцензією на 

наукові повнотекстові та реферативні електронні ресурси. 

5. На рівні Міністерства  розробити та затвердити програму (наприклад, 

«Освітній простір бібліотек ВНЗ») для формування національного 

електронного архіву-бібліотеки, наповнюваного книгозбірнями ВНЗ та 

доступного для навчальних та наукових програм, спрямованих на 

популяризацію новітніх та ретроспективних ресурсів, передусім – 

періодичних видань. 

6. Розробити державну програму для дистанційного навчання, підвищення 

кваліфікації керівників та провідних фахівців бібліотек ВНЗ III-IV рівнів 

акредитації та перепідготовки бібліотекарів усіх рівнів на безоплатній основі. 

7. Розглянути питання щодо створення та фінансової підтримки на базі 

провідних бібліотек  ВНЗ  центрів  реставрації  рідкісних  та  цінних  видань. 

8. Затвердити оновлений склад Науково-методичної бібліотечної комісії та 

доповнений перелік Зональних (обласних) методичних центрів. 

 

 



Рекомендувати керівникам вищих навчальних закладів: 

 

 1. Щорічно виділяти кошти на придбання ліцензованих наукових та 

реферативних повнотекстових електронних  інформаційних ресурсів. 

 2. Всебічно підтримувати участь бібліотек у корпоративних бібліотечно-

інформаційних проектах, науково-освітніх програмах та асоціаціях. 

 3. Розглянути питання з  партнерства між  університетами для створення 

відкритого доступу до електронних репозитаріїв ВУЗ. 

 4. Сприяти популяризації наукових здобутків викладачів та науковців ВНЗ 

шляхом організації «Інституційних репозитаріїв». 

 5. Для запобігання негативних наслідків невідповідних санітарно-гігієнічних 

умов праці та застосування комп’ютерних технологій передбачити в 

колективному договорі обов’язкові щорічні медичні огляди, атестацію 

робочих  місць, виділення коштів  на оздоровлення бібліотечних працівників. 

 

 

Науково-методичній бібліотечній комісії 

Зональним та обласним методичним центрам 

 

1. Головам секцій та обласних методичних центрів НМБК розробити 

методичні рекомендації щодо обліку електронних документів. 

2. Переглянути діючий перелік основних статистичних показників роботи 

бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації щодо їх 

заповнення з урахуванням змін в основних технологічних процесах в 

діяльності  бібліотек.  

3.  У роботі з бібліотеками  у  відокремлених структурних підрозділах вищих 

навчальних закладів приділяти більше уваги з методичних та  організаційних 

питань,  консультацій з інформаційно-бібліотечних процесів. 

4. Поновити практику планового ознайомлення з діяльністю бібліотек, 

приділяючи особливу увагу питанням дотримання бібліотеками вимог 

нормативно – правової та організаційно – розпорядчої документації з 

веденням облікових та фінансових документів.  

 

 

Бібліотекам 

 

1. Для виховання інформаційної культури користувачів бібліотек ВНЗ 

розробити плани заходів щодо реалізації «Концепції Державної цільової 

національно-культурної програми популяризації вітчизняної видавничої 

продукції та читання на 2014-2018 роки»: Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 10 квітня 2013 р. № 257-р 

2. Проводити моніторинг рівня інформованості користувачів щодо 

використання створених та придбаних електронних ресурсів. 

3.  Проводити навчання користувачів по використанню електронних ресурсів 

та широкої пропаганди їх серед читачів. 

4.  Проводити наукову та видавничу роботу по бібліографуванню історії ВНЗ 

та їх науковців. 


