
Бібліотека повинна виконувати функції провідника 

у світ інформації у глобалізованому цифровому 

суспільстві, який допомагає існуючим і майбутнім 

користувачам знаходити, оцінювати, 

використовувати та створювати знання, 

розвивати навички для навчання протягом усього 

життя. Для цього бібліотека має стати  

сервісним, комунікаційним простором, що сприяє 

розвитку науково-дослідної та освітньої 

діяльності Інституту, його інтеграції в науково-

освітнє та інформаційне середовище. 

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

 

Стратегія розвитку бібліотеки ІПКіК НАН України є документом , що 

формує бачення ролі бібліотечної справи в межах Інституту проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України, визначає пріоритети у роботі 

бібліотеки, що відповідають інформаційним і технологічним середовищам. 

Метою Стратегії є визначення ключових проблем розвитку бібліотеки, 

пріоритетів у її діяльності. Стратегічна мета побудови сучасної бібліотечної 

роботи  базується на забезпеченні вільного доступу до інформації і документів 

усім категоріям користувачів .  

Основною місією бібліотеки є створення і розвиток для дослідників і 

аспірантів інституту середовища, що сприяє дослідженню, навчанню та 

викладанню через якісний інформаційний супровід, сервісність та комфортний 

фізичний і віртуальний простір. Сприяти цілісному розвитку гармонійної 

особистості, забезпеченню її потреб шляхом створення сучасного бібліотечно-

інформаційного освітнього середовища.  

Бібліотека прагне бути інноваційним, культурно-інформаційним центром 

інституту і  усвідомлює шляхи які мають посилити її імідж та імідж професії 

бібліотекаря. 

У реалізації стратегічних напрямків розвитку бібліотеки ми керуємося 

наступними принципами: 

 Ми розробляємо та надаємо послуги, орієнтовані на користувачів. 

 Будуємо сервіс на основі відкритості та доступності. 

 Поважаємо інформаційні потреби та запити користувачів. 

 Взаємодіємо із науковими підрозділами Інституту, з відділом 

науково-технічної інформації, надаємо інформаційні ресурси для 

підтримки освітніх та дослідницьких програм. 

 Співпрацюємо з бібліотеками  України. 



Стратегія розвитку бібліотеки ІПКіК НАН України на період  до 2025 року 

Стратегія розвитку бібліотеки ІПКіК НАНУ на період до 2025 року 

покликана визначити ключові проблеми розвитку бібліотеки та встановити 

пріоритетні напрямки діяльності. В основу Стратегії розвитку наукової 

бібліотеки ІПКіК НАН України покладено основні завдання, сформовані у 

Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні на період до  2025 року,  

прийняті Кабінетом міністрів України  «Якісні зміни бібліотек для 

забезпечення сталого розвитку України», реалізація якої передбачає 

інтенсивний розвиток української інформаційно-бібліотечної галузі відповідно 

до сучасних міжнародних стандартів. 

Пріоритетними напрямками діяльності нашої бібліотеки є : 

 підтримка досліджень, навчання та викладання; 

 вдосконалення цифрового контенту, інструментів та послуг. 

 покращення фізичних та віртуальних бібліотечних просторів. 

 

Пріоритети і напрямки удосконалення роботи наукової бібліотеки 

Результати SWOT-аналізу діяльності наукової бібліотеки в сучасних 

умовах. 

Сильні сторони: 

 Систематизованість фондів; 

 Затребуваність фонду бібліотеки для надання освітніх послуг, 

забезпечення науково-дослідної роботи; 

 Відповідність ліцензійним умовам наявної площі та посадкових 

місць у читальному залі; 

 Створено репозитарій наукових та науково-методичних робіт ІПКіК 

НАН України: 

 Укомплектованість читального залу комп’ютерною технікою ; 

доступ до Інтернету; 

 Участь у конференціях, семінарах, круглих столах; 

 Партнерство з Харківським державним медичним університетом; 

 Використання ліцензійного програмного забезпечення; 

 Тісна взаємодія з відділом науково-технічної інформації. 

  

Слабкі сторони: 

 Недостатня кількість назв і примірників, які щороку долучаються 

до фонду; 



 Більше половини надходжень – дарунки, решта – заміна загубленої 

літератури; 

 Не надходять іноземні видання; 

 Недоотримання матеріалів конгресів, конференцій, на яких бувають 

наші співробітники:; 

 Зменшення числа співробітників в бібліотеці. 

 

Можливості: 

 Розвиток інформаційних технологій, збільшення кількості послуг, 

пов’язаних з цифровим контентом; 

 Створення комфортного фізичного середовища; 

 Формування  актуальної колекції інформаційних ресурсів на різних 

носіях; 

 Ефективна комунікація між бібліотекарями і співробітниками  

структурних підрозділів  інституту та адміністрацією. 

 

Ризики. Загрози. 

 Нестабільність економічної  ситуації в країні, зменшене 

фінансування; 

 Посилення інтересів до мережевих ресурсів та електронних 

бібліотек; 

 Зменшення числа постійних та потенційних користувачів  

бібліотеки. 

 

Стратегічні напрями розвитку бібліотечної справи ІПКіК НАН 

України та шляхи її реалізації. 

Напрям 1. Підвищення якості підтримки дослідницької діяльності, 

навчання та викладання. 

Знаходячись у центрі наукової комунікації інституту, наукова бібліотека 

включена в усі етапи дослідження, навчання та викладання і допомагає 

організувати роботу досліднику (викладачу, аспіранту, докторанту) таким 

чином, щоб із мінімальними затратами ресурсів досягти вищих результатів. 

Ініціативи.  Надавати швидкий доступ до інформації через відкритий 

доступ до найбільш запитуваної частини друкованої колекції; системи пошуку 

в електронних ресурсах власної генерації (е-каталог); налагодити віддалений 

авторизований доступ до передплачених баз даних. Моніторинг використання 

окремих підрозділів фонду та вилучення з фонду непрофільних, застарілих за 

змістом видань. 



Очікувані результати. Щорічне підвищення рівня задоволеності 

користувачів актуальністю інформаційних ресурсів у бібліотеці. Збільшення 

середньомісячної кількості користувачів протягом року. Щорічне збільшення 

обертаності фонду (книговидача). 

Напрям 2.  Удосконалення довідково-бібліографічного апарату: 

традиційного, електронного. 

Ініціативи. Нарощування власних електронних ресурсів (інституційний 

репозитарій, повнотекстові бази даних, повного електронного каталогу 

бібліотеки). Поступове переведення традиційних каталогів в електронний 

каталог. 

Очікувані результати. Підвищення рівня і якості бібліотечно-

бібліографічного й інформаційного сервісу користувачів бібліотеки. Надання 

вільного доступу до інформації для користувачів та інтеграція бази даних в 

інформаційний простір. 

Напрям 3. Комфортне фізичне середовище. 

У бібліотеці кожен знайде зручне місце, щоб самостійно чи з колегами 

підготуватися до занять, попрацювати над новим проектом, підготувати статтю 

до наукового журналу чи виступ на конференції, зустрітися з науковим 

керівником, поспілкуватися з друзями.  

Ініціативи. Розширити електро- і комп’ютерні мережі із мінімізуванням 

енерговитрат для створення комфортних умов перебування у приміщенні 

бібліотеки. Провести оновлення дизайну приміщення бібліотеки відповідно до 

сучасних потреб користувачів. 

Очікувані результати. Підвищення рівня фізичного комфорту 

користувачів у бібліотеці. Підвищення рівня психологічного комфорту у 

бібліотеці. Збільшення середньомісячної кількості відвідувань бібліотеки 

(фізична присутність). 

Напрям 4. Креативне культурно-просвітницьке середовище. 

Бібліотека – місце, яке спонукає для творення нових ідей. Користувачам 

пропонуються ресурси та послуги не лише для навчання та дослідження, а й 

для спілкування та розвитку творчої особистості. 

Ініціативи. Сприяти та підтримувати культурно-просвітницькі ініціативи 

користувачів. Розвивати спільні з партнерами та користувачами культурно-

просвітницькі програми та проекти. 

Очікувані результати. Щорічне збільшення кількості культурно-

просвітницьких ініціатив, програм та проектів користувачів, підтриманих 

бібліотекою. Щорічне збільшення кількості культурно-просвітницьких заходів , 

організованих бібліотекою. 

 


