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Інформаційні ресурси бібліотек
вищих навчальних закладів – важлива
складова якісної підготовки фахівців

Заслухавши і обговоривши доповідь заступника директора Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти "Інформаційні ресурси бібліотек вищих
навчальних закладів — важлива складова якісної підготовки фахівців" та
враховуючи зростання ролі і значення бібліотек вищих навчальних закладів в
сучасному освітньо-науковому та інформаційному просторі за умов приєднання
вищої школи України до країн, що підписали Болонську декларацію,
к о л е г і я ухвалює:
1. Відзначити, що Міністерством освіти і науки, центральними органами
виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні
заклади,

Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим,

управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, вищими навчальними закладами проведено значну
роботу

щодо

покращання

матеріально-технічної

бази

бібліотек,

їх

оснащення та комплектування книжковим фондом, створення належних
умов для студентів і викладачів щодо доступу та користування бібліотечними
фондами.
2. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти (Кудін А.В.):

2.1

Внести пропозиції щодо змін та доповнень до Законів "Про освіту",

"Про вищу освіту" у частині віднесення бібліотечних працівників до
категорії науково-педагогічних (для вищих навчальних закладів) та
педагогічних (для професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних
закладів).
2.2

3 метою організації систематичного аналізу поповнення бібліотек

вищих навчальних закладів та забезпечення навчального процесу
сучасною навчально-методичною літературою оперативно інформувати
про стан видання навчально-методичної літератури вищі навчальні заклади
і до 1 квітня 2008 року створити єдину інформаційну систему
"Університетська книга".
2.3

До 1 травня 2008 року оновити законодавчі , директивні документи,

нормативні акти, що регламентують бібліотечну діяльність та видати
збірники

діючих

нормативних

документів

у галузі

інформатизації

бібліотечної та книговидавничої справи України.
2.4. Спільно

з

АПН

України

на

базі

Державної

науково-

педагогічної бібліотеки ім. В.О. Сухомлинського (Рогова П.І.) до 1 жовтня
2008 року створити корпоративний електронний каталог та корпоративні
повнотекстові бази даних з актуальних питань розвитку педагогічної науки,
освіти і практики.
2.5

Для

ліквідації

або

максимального

спрощення

процедури

тендерних закупівель літератури та періодичних видань для бібліотек
внести пропозиції щодо змін до Закону України "Про державні закупівлі"
ст. 2, п. З та визнати книги як специфічний товар, придбання якого може
бути здійснене без проведення відкритих торгів.
2.6

Спільно з бібліотечною комісією Науково-методичної ради МОН

України (Болюбаш Я.Я.) до 1 травня 2008 року вивчити стан та рівень
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику
діяльності бібліотек.
Кращий досвід роботи розповсюдити серед бібліотек України.
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3. Ректорам вищих навчальних закладів:
3.1 До 1 лютого 2008 року розглянути та обговорити на засіданнях вчених
рад навчальних закладів матеріали колегії і визначити шляхи
вдосконалення роботи та розвитку бібліотек, створення електронних
каталогів бібліотечних фондів, впровадження в практику діяльності
нових інформаційних та телекомунікаційних технологій.
Передбачити створення до 2010 року спеціалізованих бібліотечних
комп'ютерних мереж з виходом їх до Інтернету, під'єднання до
Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН.
3.2 Збільшити асигнування на придбання та передплату наукових видань
(на паперових та електронних носіях), дотримуватись нормативів
цільового

відрахування

10-15

%

позабюджетних

коштів

на

комплектування бібліотечних фондів.
3.3 Не допускати випадків відчуження бібліотечних приміщень або
використання їх не за призначенням.
3.4 Надавати

працівникам

бібліотек

можливість

брати

участь

у

професійних нарадах, семінарах, науково-практичних конференціях та
інших заходах, що сприяють обміну досвідом роботи та підвищенню
кваліфікації.
3.5 Сприяти підвищенню соціального статусу бібліотечних працівників
(надання їм щорічних додаткових відпусток, грошової допомоги на
оздоровлення та відпочинок, преміювання тощо).
3.6 3 2008/2009 навчального року включити до навчальних планів ВНЗ
дисципліну "Інформаційна культура студента" за рахунок варіативної
частини галузевого стандарту вищої освіти.
4. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Михайліченко
М.В.) забезпечити контроль за дотриманням вищими навчальними закладами
ліцензійних умов на проведення освітньої діяльності, зокрема, відповідно
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до критеріїв (показників) діяльності бібліотек (наявність електронних
ресурсів,

електронних

видань,

доступ

до

повнотекстових

видань),

технічного обладнання, забезпечення студентів місцями у читальних залах та
гуртожитках.
5. Державній інспекції навчальних закладів України (Бурлаков О.М.) при
вивченні діяльності вищих навчальних закладів забезпечити перевірку роботи
їх бібліотек відповідно до встановлених критеріїв.
6. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.Н.) до 1 травня 2008
року вивчити стан бібліотечних будівель, особливо тих, що є
пам'ятками архітектури, мають у своїх книгосховищах цінні і рідкісні
видання, є національним надбанням та потребують капітального ремонту і
надати допомогу в цільовому фінансуванні.
7. Доповідну записку "Інформаційні ресурси бібліотек вищих навчальних
закладів - важлива складова якісної підготовки фахівців" та рішення колегії
довести до відома центральних органів виконавчої влади, які мають у
своєму

підпорядкуванні

вищі

навчальні

заклади,

керівників

вищих

навчальних закладів для вжиття заходів щодо усунення недоліків.
8. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на Заступника Міністра
Шинкарука В.Д.

Голова колегії,
Міністр

С.М. Ніколаєнко
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