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ВІД УКЛАДАЧІВ 

 

Наукова бібліотека є структурним підрозділом Київського національного 

університету культури і мистецтв, діяльність якого базується як на традиційних 

формах бібліотечно-бібліографічного обслуговування, так і на впровадженні 

інноваційних технологій для забезпечення ефективної підтримки наукового, 

навчального і виховного процесів університету, його конкурентоспроможності 

на ринку освітніх послуг.  

У своїй діяльності наукова бібліотека керується Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу», «Про культуру», «Про національну програму 

інформатизації», Стратегією розвитку бібліотечної справи на період до 2025 

року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України», 

підзаконними нормативно-правовими актами, Статутом КНУКіМ та 

Положенням про Наукову бібліотеку КНУКіМ. 

Бібліотека прагне до забезпечення повного якісного й оперативного 

бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів 

згідно з їх запитами. Цим визначаються основні завдання: сприяння розвитку 

науково-освітнього середовища університету на базі нових інформаційних 

технологій; створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-

бібліографічного апарату з використанням традиційних і новітніх технологій; 

проведення науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з 

питань інформаційних технологій; виховання інформаційної культури 

користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами. 

Бібліотека сприяє формуванню національної самосвідомості, патріотизму 

студентської молоді, підтримці національних традицій, розвитку культури й 

державної мови.  

Найважливішим ресурсом бібліотеки є багатогалузевий фонд – універсальна 

база для навчального процесу. В структурі інформаційних ресурсів сформовано 

окремі фонди. Для підготовки фахівців у сфері культури і мистецтва 

виокремлено фонд нотних видань. Для фахівців інформаційної, бібліотечної, 

архівної справи упорядковано «Фонд рідкісних та цінних видань». 

Бібліотека здійснює інформаційну підтримку та супровід наукової діяльності 

відповідно до наукових комплексних програм Київського національного 

університету культури і мистецтв «Трансформаційні процеси в культурі та 

мистецтвах України (державний реєстр №0107U009539), «Інноваційні освітні 

технології в контексті «Болонського процесу», «Педагогічні і рекреаційні 

технології в сучасній індустрії дозвілля» . 

Бібліотека формує і надає релевантну інформацію для наукових працівників, 

які захищають кандидатські та докторські дисертації у трьох спеціалізованих 

вчених радах університету: наукове опрацювання інформаційних джерел з 

питань культури і мистецтва; підготовка бібліографічних списків за тематикою 

наукових досліджень вишу та оглядів з актуальних питань розвитку культури і 

мистецтва в Україні та світі.  
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Запроваджено додаткові інформаційні сервіси: «Віртуальна довідка», 

«Електронна доставка документів.  

Формування основ інформаційної культури є одним із головних напрямів 

діяльності бібліотеки, де розглядаються форми роботи з науковою та навчальною 

інформацією, правила складання бібліографічних описів літературних джерел, 

бібліографічних списків. Бібліотека є базою проведення практичних занять і 

місцем проходження виробничої та переддипломної практики. 

Бібліотека проводить наукові дослідження за науковими темами: 

 «Оцифрування рідкісних та цінних видань як складова збереження та 

використання фондів Наукової бібліотеки КНУКіМ». 

 «Історія КНУКіМ». У межах теми дослідження проводяться за двома 

напрямами: вивчення історії університету та історії бібліотеки, як структурного 

підрозділу. 

 «Вчені та видатні постаті КНУКіМ у культурно-мистецькому розвитку 

країни».  

Бібліотека є організатором і базою проведення наукових заходів: 

конференцій, круглих столів. Результатом наукової роботи бібліотеки є 

підготовка і публікація наукових, науково-бібліографічних та науково-

популярних видань. У структурі видавничої продукції бібліотеки вагому частку 

складають бібліографічні посібники, що розкривають внесок видатних постатей 

університету в розвиток освіти, культури і мистецтва України. 

Співпраця з науковими установами України та зарубіжжя створює 

можливості використання як національних так і світових інформаційних 

ресурсів для задоволення наукових потреб науково-педагогічного складу та 

студентів університету. Сприяє підвищенню якості роботи й співробітництво з 

громадськими організаціями, зокрема з 2014 року бібліотека є офіційним 

партнером Української бібліотечної асоціації. 

Збірник містить сім розділів та додатки. В першому розділі зібрані матеріали, 

що регламентують діяльність бібліотеки в цілому. Наступні присвячені 

організації роботи окремих відділів. Додатки містять витяги з нормативних 

документів про організацію бібліотечної справи (закони, положення та 

інструкції державних органів), а також зразки деяких облікових форм, створених 

на підставі нормативних документів. Звертаємо увагу читачів, що робота на 

виданням розпочиналась до затвердження Кабінетом Міністрів України 

Постанови «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної 

класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації», тому 

відомості про систематичний каталог, організований за системою класифікації 

ББК, застарілі. На сьогодні каталог законсервований, оскільки його функції 

успішно виконує електронний каталог. Проте укладачі вирішили не вилучати, 

положення та інструкції про організацію систематичного каталогу, оскільки їх 

структура зберігається незалежно від системи класифікації, яка застосовується в 

бібліотеці. 

Сподіваємось, що видання допоможе бібліотекам в розробці інтруктивно-

регламентуючих документів та організації практичної роботи. 
  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/177-2017-п
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/177-2017-п
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ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО НАУКОВУ БІБЛІОТЕКУ  
 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Наукова бібліотека є структурним підрозділом Київського 

національного університету культури і мистецтв, що забезпечує навчальною і 

науковою літературою й інформацією навчально-виховний та науковий процес 

університету та діє на підставі Положення про наукову бібліотеку, що 

затверджується проректором з наукової роботи університету. 

1.2. У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу», «Про культуру», «Про національну програму 

інформатизації», Стратегією розвитку бібліотечної справи на період до 2025 

року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України», 

підзаконними нормативно-правовими актами, Статутом КНУКіМ та 

Положенням про Наукову бібліотеку КНУКіМ. 

1.3. Готує річні плани та звіти про роботу бібліотеки і подає у встановлені 

терміни в методичний відділ Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 

Київського національного  університету імені Тараса Шевченка – опорної бази 

Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України.  

1.4. Структура та штатний розпис бібліотеки затверджуються ректором 

університету за поданням директора бібліотеки й передбачає: відділ 

комплектування та наукового опрацювання документів, відділ книгозберігання, 

інформаційно-бібліографічний відділ, відділ обслуговування користувачів, 

науково-методичний відділ, відділ інформаційних технологій та комп'ютерного 

забезпечення, сектор наукового опрацювання документів, сектор рідкісних та 

цінних документів, сектор культурно-просвітницької роботи, сектор методичної 

роботи. 

1.5. Працівники призначаються і звільняються наказом ректора за поданням 

директора бібліотеки.  

 

2. Основні завдання 

 

2.1. Сприяння розвитку науково-освітнього середовища університету на базі 

нових інформаційних технологій.  

2.2. Забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-

бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, 

науково-педагогічних працівників, працівників інших структурних підрозділів 

університету згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу 

до документно-інформаційних ресурсів. 
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2.3. Сприяння розвитку інформаційної та мовної культури суспільства, 

патріотичного, правового виховання, формування інтересу до вивчення та 

розуміння національної історії та культури.  

2.4. Створення бібліотечного фонду відповідно до профілю університету та 

інформаційних потреб усіх категорій користувачів. 

2.5. Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-

бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і сучасних 

інформаційних технологій. 

2.6. Проведення самостійної та спільної з іншими організаціями й 

установами науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з 

питань інформаційних технологій, бібліотечної справи, бібліографії, 

книгознавства. 

2.7. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм 

навичок роботи з інформаційними ресурсами. 

2.8. Координація та кооперація діяльності бібліотеки зі структурними 

підрозділами університету, співпраця та взаємодія з бібліотеками вищих 

навчальних закладів України. 

 

3. Функції 

 

3.1. Бібліотека здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне 

обслуговування користувачів: 

3.1.1. Організовує диференційоване (індивідуальне та групове) 

обслуговування користувачів на абонементі та у читальних залах. 

3.1.2. Безкоштовно надає користувачам бібліотечні послуги. 

3.1.3. Реалізує можливості використання бібліотечних фондів за 

допомогою міжбібліотечного книгообміну. 

3.1.4. Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює 

оперативне забезпечення запитів науковців і студентів університету, 

використовуючи різні форми й методи індивідуального та групового 

інформування. 

3.1.5. Складає науково-допоміжні, біобібліографічні, бібліографічні та 

інші покажчики, рекомендаційні списки літератури, виконує тематичні, 

адресні й інші бібліографічні довідки, надає послугу «Віртуальна 

довідка», проводить бібліографічні огляди, забезпечує довідково-

інформаційне обслуговування користувачів через системи вибіркового 

розповсюдження інформації (ВРІ).  

3.1.6. Організовує для студентів заняття з основ інформаційної 

культури. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання шляхом 

проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових 

виставок.  

3.2. Бібліотека формує фонди згідно з навчальними планами, програмами та 

тематикою наукових досліджень університету шляхом придбання наукової, 
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навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних видань, електронних 

документів. 

3.3. Спільно з кафедрами університету вивчає питання забезпеченості 

користувачів науковою та навчальною літературою та її використання. 

3.4. Проводить документообмін з бібліотеками вищих навчальних закладів 

інших систем і відомств. 

3.5. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік бібліотечних 

фондів, зберігання, реставрацію, копіювання та оцифровування. 

3.5.1. Проводить наукову та технічну обробку документів, що 

надходять до бібліотеки у відповідності з «Інструкцією про облік 

бібліотечних фондів».  

3.5.2. Вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили 

актуальність, наукову цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники 

згідно з діючими законодавчими актами. 

3.5.3. Проводить перевірку фондів за існуючим порядком. 

3.5.4. Бібліотека створює та веде систему бібліотечних каталогів, 

бібліографічних картотек та баз даних на традиційних і електронних 

носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-

інформаційних ресурсів. 

3.6. Спільно з викладачами проводить культурно-просвітницькі заходи. 

3.7. Бібліотека проводить наукові дослідження у галузі бібліотекознавства, 

бібліографії, історії книги та ін. Вивчає і впроваджує у практику роботи 

передовий бібліотечний досвід та результати науково-дослідних робіт. Здійснює 

перехід на новітні бібліотечні технології. 

3.8. Бібліотека проводить науково-методичну роботу (аналітичну 

організаційну, консультативну) зі вдосконалення усіх напрямів діяльності 

бібліотеки. Надає консультативну допомогу бібліотекам вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівня акредитації Міністерства культури України. 

3.9. Забезпечує безперервну освіту, підвищення професійного, 

загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки. 

 

4. Права та обов'язки 

 

4.1. Бібліотека має право: 

4.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, 

зазначених у положенні про бібліотеку. 

4.1.2. Визначати умови використання бібліотечних фондів на основі 

договорів з юридичними та фізичними особами. 

4.1.3. Вилучати документи зі своїх фондів відповідно до нормативно-

правових актів. 

4.1.4. Здійснювати у встановленому порядку співробітництво з 

бібліотеками та іншими установами й організаціями вести 

документообмін. Представляти університет у різних установах і 

громадських організаціях, брати безпосередню участь у роботі наукових 

конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-
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бібліографічної діяльності як в Україні, так і за її межами, брати участь у 

реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та 

програм розвитку бібліотечної справи. 

4.1.5. Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою 

науково-дослідної роботи університету. Одержувати від його 

структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення 

поставлених перед бібліотекою завдань. 

4.1.6. Розробляти структуру, штатний розклад бібліотеки, здійснювати 

в установленому порядку підбір та розстановку кадрів. 

4.1.7. Визначати згідно з Правилами користування Науковою 

бібліотекою КНУКіМ види і розмір компенсації за збитки, завдані 

користувачем: фонду, обладнанню та іншому майну бібліотеки. 

4.2. Бібліотечні працівники мають право: 

4.2.1. На підтримку з боку університету в організації підвищення 

кваліфікації, забезпечення участі в роботі методичних об'єднань, 

наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та 

культурно-просвітницької роботи. 

4.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, 

які передбачені для працівників освіти і культури. 

4.2.3. На щорічну відпустку згідно Закону України «Про відпустки» за 

відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку. 

4.3. Бібліотечні працівники зобов’язані: 

4.3.1. Виконувати трудові обов’язки згідно з нормативно-правовими 

актами про працю в Україні. 

4.3.2. Забезпечувати збереження бібліотечних фондів згідно з діючими 

законодавчими актами. Працівники бібліотеки, з вини яких завдано 

шкоди бібліотечному фонду, несуть матеріальну відповідальність згідно 

з чинним законодавством України. 

4.4. Бібліотека зобов’язана: 

4.4.1. Своєю діяльністю забезпечувати реалізацію прав громадян на 

бібліотечне обслуговування, встановлених Законом України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу». 

4.4.2. Обслуговувати користувачів згідно з правилами користування 

бібліотекою. 

4.4.3. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх 

читацькі інтереси з будь-якою метою без їхньої згоди. 

4.4.4. Забезпечувати належне зберігання у своїх фондах особливо 

цінних та рідкісних видань. Несе відповідальність за їх облік та 

використання. 

4.4.5. Не вилучати та не реалізовувати документи, віднесені до цінних 

та рідкісних видань, унікальних документальних пам’яток, крім випадків, 

передбачених законодавством. 

4.4.6. Звітувати про свою роботу перед Вченою радою університету. 

4.4.7. Виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі 

бібліотечної справи. 
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4.5. Керівництво бібліотекою здійснює директор, який підпорядковується 

ректору й проректору з наукової роботи та є членом Вченої ради університету. 

4.6. Директор у межах своїх повноважень несе відповідальність за 

організацію роботи бібліотеки, результати її господарської діяльності, стан і 

зберігання фонду та іншого майна; видає розпорядження та накази, які 

обов’язкові для всіх працівників. 

4.7. Під час відсутності директора виконує його обов’язки заступник 

директора бібліотеки. 

 

5. Взаємодія з іншими структурними підрозділами 

 

5.1. Керівництво університету забезпечує фінансування і комплектування 

бібліотечних фондів, виділяє бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні 

службові й виробничі приміщення, забезпечує комп’ютерною технікою, 

технічним обладнанням. 

5.2. Наукова бібліотека співпрацює з :  

5.2.1. Бухгалтерією з питань обліку фондів. 

5.2.2. Факультетами університету з питань забезпечення навчального 

процесу бібліотечними документами, проведення спільних культурно-

мистецьких заходів (презентації книг, дні інформації, дні кафедри, 

практичні заняття та майстер-класи). 

5.2.3. PR-відділом університету з питань висвітлення новин про роботу 

бібліотеки. 
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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ БІБЛІОТЕКИ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Методична рада бібліотеки є діючим консультативно-дорадчим органом 

управління бібліотекою, який координує діяльність всіх структурних 

підрозділів, що забезпечують організацію бібліотечно-бібліографічних процесів, 

сучасних технологій, форм і методів роботи, науково-дослідної діяльності, 

удосконалення професійної майстерності бібліотечних працівників. 

1.2. У своїй діяльності методична рада бібліотеки керується законодавчими 

і нормативними актами з питань бібліотечної роботи, рішеннями і 

рекомендаціями Науково-методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти і 

науки України та Вченої ради КНУКіМ, цим Положенням. 

1.3. Методична рада бібліотеки узгоджує діяльність з проректором з 

навчальної та наукової роботи університету. 

1.4. Головною метою діяльності методичної ради бібліотеки є забезпечення 

організації ефективної роботи підрозділів бібліотеки, впровадження в 

бібліотечно-бібліографічні процеси сучасних технологій. 

 

2. Основні завдання 

 

2.1. Забезпечення професійного вирішення питань, пов’язаних з 

організацією бібліотечно-бібліографічних процесів.  

2.2. Організація підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. 

2.3. Виявлення, вивчення, узагальнення і популяризація передового досвіду 

роботи бібліотек України. 

2.4. Визначення основних напрямів науково-дослідної роботи бібліотеки з 

урахуванням актуальності тематики, вітчизняного досвіду і тенденцій розвитку 

світових бібліотечних систем. 

2.5. Координація роботи підрозділів бібліотеки, підтримка взаємодії з 

бібліотеками вищих навчальних закладів, бібліотеками інших систем і відомств, 

2.6. Впровадження в практику роботи бібліотеки розпоряджень 

Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки України і т. ін. 

 

3. Основні функції 

 

3.1. Аналізує та узагальнює звітно-планову документацію бібліотеки.  

3.2. Надає методичну допомогу підрозділам бібліотеки. 

3.3. Інформує про нормативно-правові документи держави та уряду України 

з питань бібліотечної справи, а також рекомендації Науково-методичної 

бібліотечної комісії МОНУ. 
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3.4. Розробляє, та впроваджує регламентуючу документацію (положення, 

програми, концепції, проекти, інструкції та ін.). 

3.5. Подає у відповідні установи пропозиції з питань покращення діяльності 

бібліотеки. 

3.6. Бере участь в організації науково-практичних конференцій, семінарів, 

круглих столів та інших заходів що проводить бібліотека з метою обміну 

досвідом роботи та підвищення професійної кваліфікації. 

3.7. Надає допомогу в забезпеченні науково-дослідної роботи, формулює 

висновки про доцільність публікацій результатів досліджень за всіма напрямами 

наукової роботи бібліотеки. 

3.8. Аналізує діяльність підрозділів бібліотеки, дає рекомендації щодо 

удосконалення їх бібліотечно-бібліографічної роботи та інформаційного 

обслуговування користувачів. 

3.9. Подає рекомендації з питань атестації працівників бібліотеки. 

 

4. Структура та склад методичної ради 

 

4.1. Головою методичної ради є директор наукової бібліотеки. Одночасно 

він є членом Вченої ради університету і періодично звітує перед нею про роботу 

бібліотеки. 

4.2. Членами методичної ради є керівники всіх структурних підрозділів 

бібліотеки.  

4.3. Заступник голови та секретар обираються із членів методичної ради 

бібліотеки. 

 

5. Організація роботи методичної ради 

 

5.1. Методична рада визначає регламент, план і форми роботи на поточний 

календарний рік. 

5.2. План роботи методичної ради наукової бібліотеки затверджується на 

початку календарного року. 

5.3. Засідання методичної ради проводяться у строки, що визначаються 

планом – один раз на місяць. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх 

на засіданні ради. При необхідності скликаються оперативні засідання 

методичної ради. 

5.4. Матеріали засідань методичної ради оформлюються протоколом за 

підписом голови та секретаря. 
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ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО НАУКОВУ РОБОТУ БІБЛІОТЕКИ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Наукова робота є одним з основних напрямів діяльності наукової 

бібліотеки. 

1.2. У науковій роботі бібліотека керується: Законом України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу», іншими законодавчими актами України; 

постановами та наказами Міністерства культури України, Міністерства освіти і 

науки України; Статутом КНУКіМ; Положенням про наукову роботу КНУКіМ. 

1.3. Результати наукової роботи співробітників оформляються у вигляді 

наукових звітів; публікацій в фахових виданнях; доповідей і повідомлень на 

науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах. 

1.4. Підставою для проведення наукової роботи є перспективні та річні 

плани роботи бібліотеки, плани проведення наукових досліджень 

та інших наукових заходів в університеті.  

 

2. Напрями наукової роботи бібліотеки 

 

2.1. Науково-дослідна робота, що має на меті аналіз, оцінку, співставлення й 

узагальнення наукових результатів діяльності бібліотеки; розробку затвердженої 

тематики в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, спрямованих на 

вдосконалення бібліотечного й інформаційно-бібліографічного обслуговування 

студентів, викладачів і співробітників університету. 

2.2. Науково-методична робота, що має на меті впровадження в практику 

результатів наукових досліджень і досвіду роботи інших бібліотек, розробку 

науково-обґрунтованих рекомендацій і організаційно-методичних матеріалів. 

2.3. Науково-бібліографічна робота, що має на меті науково-бібліографічний 

супровід наукової роботи університету і бібліотеки та завершується виданням 

покажчиків, аналітичних оглядів. 

 

3. Основні завдання 

 

3.1. Розвиток наукових основ вдосконалення бібліотечно-бібліографічного, 

інформаційного обслуговування науково-педагогічного складу, студентів 

КНУКіМ. 

3.2. Розробка науково-обґрунтованих рекомендацій і організаційно-

методичних матеріалів з метою підвищення ефективності та якості роботи 

бібліотеки.  

3.3. Аналіз інформації для визначення основних напрямів розвитку 

бібліотеки.  
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3.4. Планування наукової роботи, наукові дослідження, контроль за  

виконанням. 

3.5. Участь у наукових конференціях, нарадах, семінарах. 

3.6. Науково-інформаційна та консультативна діяльність для мережі 

бібліотек вищих навчальних закладів культури і мистецтв 1-2 рівня акредитації 

Міністерства культури України. 

3.7. Підготовка науково-інформаційних, науково-методичних, науково-

бібліографічних матеріалів. 

 

4. Організація наукової роботи 

 

4.1. Наукову роботу ведуть всі відділи відповідно до свого профілю, а також 

плану наукової роботи. 

4.2. Окремі теми науково-дослідної роботи можуть досліджуватися спільно 

з викладачами університету, а також спільно з іншими бібліотеками й 

установами. 

4.3. Теми досліджень, відповідальні виконавці затверджуються директором 

бібліотеки. 

4.4. Результати науково-дослідної роботи можуть бути оформлені у вигляді 

звітів, публікацій, пропозицій і рекомендацій з впровадження підсумків 

дослідження. 

 

5. Управління науковою роботою 

  

5.1. Загальне керівництво здійснює директор. 

5.2. Науково-методичний відділ 

5.2.1. Бере участь у формуванні проблематики досліджень в бібліотеці; 

5.2.2. Бере участь в організації наукових досліджень, готує плани та 

звіти про наукову роботу бібліотеки; 

5.2.3. Надає методичну та консультативну допомогу підрозділам 

бібліотеки у проведенні науково-дослідної роботи з відповідної тематики. 

5.3. Відділи під керівництвом завідуючих визначають перспективну 

проблематику за своїм профілем: 

5.3.1. Проводять дослідження з відповідної тематики і несуть 

відповідальність за науковий рівень, якість і впровадження результатів; 

5.3.2. Беруть участь в проведенні наукових конференцій і семінарів. 
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ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Завдання та зміст методичної діяльності бібліотеки визначаються 

законами України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», 

Положенням про науково-методичний відділ. 

1.2. Методична робота є науковою та організаційною діяльністю, 

здійснюваною з метою вдосконалення інформаційно-бібліографічного та 

бібліотечного обслуговування користувачів, управління бібліотечною справою, 

підвищення ефективності формування та використання бібліотечних ресурсів.  

1.3. Базується на результатах досліджень, аналізі стану бібліотечної справи, 

вивченні та узагальненні передового бібліотечного досвіду.  

 

2. Напрями методичної роботи 

 

2.1. Організація підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.  

2.2. Аналіз та узагальнення результатів діяльності бібліотеки для розробки 

методичних рекомендацій. 

2.3. Надання методично-консультативної допомоги підрозділам Наукової 

бібліотеки КНУКіМ.  

2.4. Координація роботи та взаємодія з бібліотеками інших систем і 

відомств. 

 

3. Організація і управління 

 

3.1. Загальне керівництво методичною роботою та впровадженням 

інноваційної діяльності в практику роботи здійснює директор.   

3.2. Науково-методичний відділ спільно з директором організовує та 

координує методичну роботу функціональних відділів, керуючись при цьому 

«Положенням про науково-методичний відділ»: 

3.2.1. Спільно з іншими відділами визначає зміст і основні завдання їх 

методичної діяльності, координує методичну роботу бібліотеки, здійснює 

координацію співпраці з іншими бібліотечно-інформаційними 

установами з питань методичної роботи. 

3.2.2. Надає консультативну допомогу працівникам бібліотеки, 

завідувачам відділів бібліотеки в розробці організаційно-регламентуючої 

документації; 

3.2.3. Бере участь в організації заходів з підвищення кваліфікації 

співробітників бібліотеки; 

3.2.4. Бере участь у плануванні та організації діяльності методичної 

ради бібліотеки. 
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3.3. Відділи бібліотеки ведуть методичну роботу відповідно до свого 

функціонального призначення, закріпленого у «Положенні про відділи». 

3.3.1. Методична робота у відділах будується на аналізі, узагальненні 

та впровадженні досвіду, напрацьованого у бібліотеці, а також 

використанні досвіду роботи бібліотек України. 

3.3.2. Завідуючі відділами та секторами відповідно до профілю відділу 

розробляють регламентуючі документи, беруть участь в роботі 

методичної ради, організують виробниче навчання для співробітників та 

проводять методичні наради у своїх підрозділах, беруть участь в заходах 

з підвищення кваліфікації, організованих бібліотекою. 

 

4. Відповідальність відділів 

 

4.1. Завідуючі відділами несуть відповідальність за повноту, якість та 

своєчасність виконання завдань, покладених на відділи цим Положенням. 

4.2. Ступінь відповідальності інших працівників відділу визначається 

посадовою інструкцією. 
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ПРАВИЛА  

КОРИСТУВАННЯ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Наукова бібліотека є структурним підрозділом Київського 

національного університету культури і мистецтв, який сприяє навчальній, 

науковій та культурно-освітній діяльності викладачів та студентів.  

1.2. Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-

інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.  

1.3. Правила користування науковою бібліотекою розроблено у 

відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», 

Положення про Наукову бібліотеку КНУКіМ та на підставі «Типових правил 

користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства 

культури України № 275 від 05.05.99 в редакції 2001 року. 

1.4. Правила користування бібліотекою встановлюють порядок та умови 

використання фондів бібліотеки користувачами.  

 

2. Права та обов’язки користувачів 

 

2.1. Право на користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, 

викладачі та всі працівники структурних підрозділів університету. 

2.2. Користувачі бібліотеки мають право отримувати інформацію про склад 

бібліотечних фондів через систему каталогів та картотек, консультаційну 

допомогу в пошуках та виборі джерел інформації, безоплатно одержувати в 

тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, брати участь у 

читацьких конференціях та інших заходах, які проводить бібліотека, 

користуватися іншими видами послуг. 

 

3. Порядок запису до бібліотеки 

 

3.1. Бібліотечне та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів 

здійснюють відділи: обслуговування користувачів, інформаційно-

бібліографічний, книгозберігання.  

3.2. Для запису до бібліотеки користувачам необхідно подати: студентам – 

паспорт, студентський квиток або залікову книжку, працівникам університету – 

паспорт, службове посвідчення (дійсне в поточному році), аспірантам – паспорт, 

аспірантське посвідчення (дійсне в поточному році). 

3.3. На підставі цих документів дані заносяться в БД «Читач», заповнюється 

читацький формуляр та реєстраційна картка, де ставиться читацький номер, який 

зберігається за користувачем на час його навчання або роботи в університеті. У 

разі зміни прізвища, місця проживання, зазначеного в паспорті, переведення з 

одного факультету на інший користувач повинен повідомити про це.  
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3.4. Під час запису до бібліотеки користувач повинен ознайомитися з 

правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання  підписом 

у читацькому формулярі.  

 

4. Порядок користування бібліотекою 

 

4.1. Користування бібліотекою для студентів і працівників університету 

безкоштовне.  

4.2. Видача документів з фондів бібліотеки здійснюється за службовим 

посвідченням – працівникам університету; студентським квитком або заліковою 

книжкою – студентам; аспірантським посвідченням – аспірантам. Документи з 

бібліотечного фонду видаються за усним запитом користувача або за  

заповненою читацькою вимогою на літературу. 

4.3. При обслуговуванні користувачів у всіх відділах, крім абонементу, 

документи, які засвідчують особу читача, знаходяться на кафедрі видачі 

літератури до завершення роботи читачем і повернення всіх видань. 

4.4. Відсутні в бібліотеці профільні видання можуть бути замовлені за 

міжбібліотечним абонементом (МБА). Видаються ці матеріали для користування 

тільки у читальних залах бібліотеки. 

4.5. Доступ до Інтернет – одна з послуг, що надає бібліотека зареєстрованим 

користувачам для забезпечення інформаційних дослідницьких та освітніх 

потреб. (Користування Інтернет регулюється правилами зазначеними в п. 4.10 

«Порядок роботи з комп’ютерами у бібліотеці» даної інструкції). 

4.6. Щорічно, з 1 вересня, в бібліотеці здійснюється перереєстрація 

користувачів. Користувачі, які не перереєструвалися не обслуговуються. При 

перереєстрації користувач зобов’язаний здати або пред’явити до бібліотеки для 

продовження терміну користування всю літературу, зафіксовану в читацькому 

формулярі.  

4.7. У разі звільнення з університету або закінчення навчання користувач 

зобов’язаний повернути всі друковані видання, підписати обхідний лист на 

абонементі та у всіх читальних залах. 

4.8. Порядок користування абонементом  

4.8.1. Документи з фонду абонементу видаються користувачам додому 

в певній кількості примірників на визначений термін користування. 

4.8.2. У разі відсутності потрібного документа в фонді абонементу, 

додатково пошук і видача літератури здійснюється через відділ 

книгозберігання. Для цього заповнюється читацька вимога із зазначенням 

шифру, автора, назви, року видання необхідного документа. 

4.8.3. Терміни користування літературою на абонементі: 

– науковою та художньою літературою – до 15днів (у кількості 

не більше 3-х прим.); 

– навчальною та методичною літературою – на термін вивчення 

дисциплін; 

– видання, які бібліотека має в обмеженій кількості – на один 

день (під заставу документа). 
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4.8.4. Викладачі, які працюють в університеті за сумісництвом 

обслуговуються тільки у читальних залах. 

4.8.5. Чергова видача документів користувачу можлива лише після 

повернення взятих раніше або після продовження терміну користування 

ними, а також у разі, коли кількість взятих документів не перевищує 

встановлених норм. 

4.8.6. За кожен документ, який видається на абонементі, користувач 

ставить підпис на книжковому формулярі, що має зберігатися в 

формулярі користувача.  

4.8.7. При поверненні документів у бібліотеку підпис користувача 

закреслюється (в його присутності) бібліотекарем і книжковий формуляр 

вкладається у відповідне видання.  

4.8.8. Студенти на час літніх канікул зобов’язані повернути всі 

документи, зафіксовані в читацькому формулярі, до 30 червня поточного 

року. 

4.8.9. Аспіранти зобов’язані повернути зафіксовані в читацькому 

формулярі видання за місяць до закінчення терміну навчання в 

аспірантурі. 

4.8.10. За невиконання правил користування абонементом користувачі 

позбавляються права користування фондом на терміни: 

– за неповернену літературу напередодні літніх канікул – 1 

місяць;  

– за неповернену літературу, що є у фонді в 1-3 примірниках, та 

літературу підвищеного попиту – 1 місяць;  

– при повторному несвоєчасному поверненні літератури термін 

подвоюється (2 місяці).  

4.8.11. Для студентів заочної форми навчання термін позбавлення 

права користування фондом визначається від зафіксованого порушення і 

до закінчення наступної сесії. 

4.9. Порядок користування фондами читальних залів, інформаційно-

бібліографічного та науково-методичного відділів. 

4.9.1. Кількість разової видачі матеріалів для роботи у зазначених 

відділах не повинна перевищувати 5-7 примірників. 

4.9.2. Виносити документи з відділів забороняється, крім випадків: 

– ксерокопіювання в межах бібліотеки; 

– необхідності тривалої роботи в читальній залі з документами 

науково-методичного та інформаційно-бібліографічного 

відділів;  

4.9.3. В інформаційно-бібліографічному відділі користувачам 

надається можливість працювати з фондом довідково-бібліографічних 

видань, що складається з універсальних і галузевих енциклопедій, 

різноманітних словників, довідників, путівників, бібліографічних 

посібників та ін.  
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4.9.4. У читальних залах видача документів здійснюється на основі 

студентського квитка, залікової книжки, службових, аспірантських 

посвідчень. 

4.9.5. При відсутності потрібного документа у фондах читальних залів 

пошук і видача здійснюється з відділу книгозберігання.  

4.9.6. Користування альбомами, атласами, енциклопедіями, 

неопублікованими матеріалами (дисертаціями), а також документами, які 

є в фонді в єдиному примірнику,  здійснюється виключно в читальних 

залах.  

4.10. Порядок роботи з комп’ютерами у бібліотеці 

4.10.1. Робочі місця (РМ) у бібліотеці призначені для: 

– доступу до мережі Інтернет; 

– доступу до електронних ресурсів бібліотеки; 

– створення і редагування електронних ресурсів користувача 

засобами програмного забезпечення, встановленого на РМ. 

4.10.2. Доступ до ресурсів мережі Інтернет в бібліотеці розглядається 

виключно як засіб отримання наукової та навчальної інформації. 

4.10.3. Тривалість роботи на РМ – 60 хв. При відсутності черги 

користувачі можуть продовжувати роботу протягом додаткових 30 хв. 

4.10.4. Користувачі бібліотеки мають можливість користуватися 

електронними виданнями та інформаційними ресурсами через світову 

мережу Інтернет. Електронні видання видаються для користування лише 

у комп’ютерній залі. 

4.10.5. Співробітники бібліотеки мають право контролю за діями 

користувачів на автоматизованих робочих місцях. У випадку, коли 

користувач порушує правила користування комп’ютером у бібліотеці, 

співробітник має право зробити попередження про неправильність його 

дій. У випадку повторного порушення, співробітники мають право 

заборонити роботу даного користувача на РМ бібліотеки. 

4.10.6. Час користування РМ: з 08.45 до 19.30. Перші і останні 30 хв. 

роботи бібліотеки призначені для технічного обслуговування РМ. 

 

5. Права та обов’язки користувачів 

 

5.1. Користувачі мають право: 

5.1.1. Користуватися всіма фондами та ресурсами бібліотеки. 

5.1.2. Отримувати довідково-інформаційне обслуговування. 

5.1.3. Користуватися міжбібліотечним абонементом. 

5.1.4. Мати доступ до інформаційної мережі бібліотеки. 

5.1.5. Надавати пропозиції щодо поліпшення складу й організації 

фондів бібліотеки, її довідково-інформаційного апарату та режиму 

роботи. 

5.1.6. Брати участь у заходах, що проводить бібліотека. 

5.2. Користувачі зобов’язані: 
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5.2.1. Дбайливо ставитися до отриманих з фондів документів та майна 

бібліотеки. 

5.2.2. Отримані документи вчасно повертати у встановлений термін у 

належному стані. 

5.2.3. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не видані 

на читацький формуляр. 

5.2.4. При реєстрації повідомити контактну інформацію. 

5.2.5. Уважно переглядати документи, відібрані для роботи, і про 

виявлені дефекти одразу повідомляти працівників бібліотеки, оскільки 

відповідальність за зіпсовану літературу несе користувач, який 

користувався нею останнім. 

5.2.6. Не псувати отримані документи (не виривати і не загинати 

сторінки, не робити ніяких позначок, записів, вирізок тощо). 

5.2.7. Дотримуватись громадського порядку в бібліотеці: 

– тактовно поводитись із співробітниками бібліотеки та іншими 

користувачами; 

– дотримуватись тиші. 

5.2.8. Не заходити до відділів з валізами, дорожніми сумками; в 

осінньо-зимовий, весняний періоди – у верхньому одязі; вносити 

продукти харчування. 

5.2.9. Виконувати вимоги працівників бібліотеки щодо порядку 

користування бібліотечними фондами, перебування у бібліотеці тощо. 

5.3. Користувачі бібліотеки несуть відповідальність за:  

5.3.1. Порушення правил користування. 

5.3.2. Пошкодження бібліотечних та матеріально-технічних засобів, 

меблів, комп’ютерів та іншого бібліотечного майна. 

5.3.3. Пошкодження/втрату отриманих ними документів та порушення 

строків їх повернення до бібліотеки. 

5.4. Відповідальність за порушення правил користування бібліотекою. 

5.4.1. У разі нанесення користувачем збитків бібліотечному фонду та 

майну, він несе матеріальну, адміністративну відповідальність у 

відповідності з чинним законодавством. 

5.4.2. У разі втрати або пошкодження документів з бібліотечного 

фонду користувач зобов’язаний відшкодувати їх в терміни, узгоджені з 

бібліотекою: примірником того ж видання, якісною копією або замінити 

рівноцінним виданням (за погодженням із дирекцією бібліотеки). 

5.4.3. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо 

номінальна вартість пошкодженої (втраченої) літератури значно нижче 

фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою 

окремо за кожне видання, в залежності від його цінності, або за цінами, 

що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж 

букіністичних, антикварних, інших видань.  

5.4.4. Вартість пошкоджених чи втрачених видань визначається за 

цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням 

подальшої індексації їхньої вартості.  
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5.4.5. Заміна втраченої чи пошкодженої користувачами літератури 

фіксується у зошиті заміни документів та підтверджується підписами 

користувача і завідуючого відділом обслуговування користувачів, який 

приймає заміну. 

5.4.6. За несвоєчасне повернення документів до бібліотеки користувач 

позбавляється права користуватися бібліотекою на термін заборгованості. 

5.4.7. Спроба несанкціонованого виносу книги (журналу, газети тощо) 

розглядається як спроба крадіжки та карається заходами позбавлення 

права користування бібліотекою від 3 місяців.  

5.4.8. За порушення громадського порядку в бібліотеці користувач 

позбавляється права користуватися бібліотекою на термін до 1 місяця.  

 

6. Обов’язки бібліотеки по обслуговуванню користувачів 

 

6.1. Бібліотека зобов’язана: 

6.1.1. Інформувати користувачів про всі види послуг. 

6.1.2. Систематично поповнювати фонд новими навчальними та 

науковими документами (в тому числі й на електронних носіях 

інформації), цінною літературою попередніх років видання, 

періодичними виданнями  згідно профілю бакалаврських та 

магістерських програм, а також напрямів науково-дослідної роботи в 

КНУКіМ; оперативно враховувати зміни у навчальних планах при 

докомплектуванні бібліотечного фонду. 

6.1.3. Забезпечувати високу якість бібліотечно-бібліографічних послуг, 

що надаються користувачам бібліотеки, зокрема, на основі впровадження 

сучасних електронних технологій, підвищення кваліфікації працівників. 

6.1.4. Сприяти навчальній та науковій роботі студентів, аспірантів, 

науково-педагогічного складу та співробітників шляхом надання їм 

консультацій та допомоги в організації самостійної роботи з творами 

друку, рукописними та архівними матеріалами; широкою інформацією 

про бібліотечно-бібліографічні та інформаційні ресурси інших бібліотек. 

6.1.5. У разі відсутності у фонді необхідних документів, 

використовувати можливості міжбібліотечного книгообміну. 

6.1.6. Здійснювати облік, зберігання та використання творів друку, 

інших матеріалів, що складають фонд бібліотеки, у відповідності до 

встановлених правил; дотримуватися санітарно-гігієнічних норм 

зберігання фондів; своєчасно відбирати твори друку для здійснення 

реставраційних робіт. 

6.1.7. Здійснювати видачу користувачам творів друку та інших 

матеріалів і систематично слідкувати за їх своєчасним поверненням до 

бібліотеки. 

6.1.8. Нагадувати користувачам про необхідність повернення 

матеріалів за тиждень, три дні, один день до закінчення терміну 

користування та щотижня після закінчення терміну користування через е-

mail або телефоном.  
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6.1.9. Дотримуватись режиму роботи, не допускати відсутності 

працівників чи закриття підрозділів без попереднього оголошення. 

Вивішувати оголошення про графік роботи бібліотеки та всіх її 

підрозділів на дошці оголошень бібліотеки та на веб-сторінці бібліотеки. 

6.1.10. В питаннях організації роботи, технічного оснащення 

орієнтуватися на кращі світові зразки, зокрема, сприяти створенню 

комфортних умов для користувачів. 

6.1.11. Дотримуватися належних санітарно-технічних умов роботи 

читальних залів: організовувати щоденне прибирання, провітрювання 

приміщень, та раз на місяць (у санітарний день) – обезпилювання фонду.  
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КОНЦЕПЦІЯ 

РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КНУКіМ  

З 2015 ДО 2020 РОКУ 
 

Концепція розвитку Наукової бібліотеки Київського національного 

університету культури і мистецтв визначає стратегічні напрями її розвитку, цілі 

та завдання з їх реалізації, роль бібліотеки у загальному контексті розвитку 

університету. Бібліотека є одним із структурних підрозділів університету, 

діяльність якого базується як на традиційних формах бібліотечно-

бібліографічного обслуговування, так і на впровадженні інноваційних 

технологій для забезпечення ефективної підтримки наукового, навчального і 

виховного процесів, конкурентоспроможності університету на ринку освітніх 

послуг. 

Концепція визначає образ бібліотеки, місію та цінності, а також цілі й дії для 

їх досягнення за основними напрямами: навчання і розвиток, клієнти, процеси. 

Слід зазначити, що в останні роки обличчя бібліотеки змінилося: відбулися 

зміни в структурі – зараз налічується 6 відділів та 4 сектори, стало 

систематичним проведення інформаційних та культурно-просвітніх заходів, 

активізувалася внутрішня та зовнішня комунікаційна діяльність, відбулися зміни 

в організації інформаційних ресурсів. 

Найважливішим ресурсом бібліотеки є багатогалузевий фонд – універсальна 

база для навчального процесу. В структурі інформаційних ресурсів сформовано 

окремі фонди. Для підготовки фахівців у сфері культури і мистецтва 

виокремлено фонд нотних видань. Для фахівців інформаційної, бібліотечної, 

архівної справи упорядковано «Фонд рідкісних та цінних видань». 

Колектив бібліотеки має потенціал і бажання працювати на зміни, які 

підвищать якість діяльності бібліотеки. В перспективі бачимо бібліотеку 

процесно-орієнтованим інтелектуальним, культурним, комунікаційним центром 

університету. 

Наші цінності: 

Кожен користувач є для нас важливим. Тому оперативно реагуємо на його 

запити та потреби, створюємо комфортний простір для досліджень, навчання, 

творчості. 

Відкритість: ресурси бібліотеки відкриті для користувачів, співробітники 

відкриті для спілкування з користувачам і колегами. 

Розвиток. Співробітники вдосконалюють професійний рівень, впроваджують 

інновації. 

Місія бібліотеки – збереження та організація інформаційних ресурсів, які 

відповідають науковим та навчальним процесам університету, забезпечення 

інформаційних, науково-дослідних потреб користувачів за принципами 

інформативності, оперативності, доступності. 

Головним напрямом діяльності бібліотеки визначено забезпечення 

доступності документів, інформації, знань для ефективного розвитку освітньої 

та наукової діяльності, повного задоволення інформаційних потреб науково-
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педагогічного складу і студентів на базі сучасних інформаційних технологій. 

Виходячи з цього визначено головні концептуальні ідеї:  

 впровадження та якісне забезпечення комплексу інформаційно-

бібліотечних послуг для задоволення інформаційних потреб користувачів; 

 накопичення, зберігання документних й інформаційних ресурсів з 

урахуванням перспективних напрямів наукових досліджень і підготовки 

фахівців та надання інформації розподіленої по віддалених місцях зберігання у 

світовому освітньому просторі за рахунок використання інформаційно-

комунікаційних технологій; 

 об’єднання колективу бібліотеки навколо ідеї оновлення і модернізації 

діяльності бібліотеки; 

 пропагування серед університетської спільноти потенційних можливостей 

бібліотеки; закріплення за науковою бібліотекою позицій та іміджу сучасної 

бібліотеки інноваційного типу. 

 

Правові основи діяльності бібліотеки 

 

У своїй діяльності бібліотека керується: 

Конституцією України; Законами України: «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про авторське право і суміжні права», 

«Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про науково-технічну 

інформацію», «Про національну програму інформатизації», «Про електронні 

документи та електронний документообіг»; підзаконними нормативно-

правовими актами; державними стандартами України з питань бібліотечної і 

архівної справи; Статутом Київського національного університету культури і 

мистецтв, правилами внутрішнього розпорядку; Положенням про Наукову 

бібліотеку КНУКіМ, Стратегією розвитку бібліотечної справи на період до 2025 

року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України». 

 

Функції бібліотеки 

 

– акумулююча – накопичує, формує, систематизує і зберігає бібліотечно-

інформаційні ресурси; 

– сервісна – надає інформацію про наявні ресурси, організовує пошук, 

видачу і прийом документних та інформаційних ресурсів, надає доступ до 

віддалених електронних ресурсів; 

– науково-методична – проводить науково-дослідну діяльність в галузі 

інноваційних інформаційно-бібліотечних технологій, вивчає інформаційні 

потреби користувачів, розробляє методичні матеріали з основ інформаційної 

культури користувача, впроваджує технології оптимального пошуку та обробки 

інформації; 

– навчальна – організовує підготовку з основ інформаційної грамотності для 

різних категорій користувачів; 

– просвітницька – пропагує та заохочує студентську молодь до скарбів 

світової і вітчизняної культури; 
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– виховна – сприяє становленню гармонійно розвиненої особистості, а також 

виховує почуття патріотизму, гідності на державному, регіональному й 

академічному рівнях; 

– соціальна – сприяє розвитку здібності користувачів до самоосвіти й 

адаптації в сучасному інформатизованому суспільстві; 

– координуюча – погоджує свою діяльність з усіма підрозділами 

університету в сфері інформаційного забезпечення навчально-виховного 

процесу, науково-дослідної роботи, надає методичну допомогу з організації 

бібліотечно-інформаційного обслуговування у відокремлених структурних 

підрозділах університету. 

 

Пріоритетні напрями діяльності 

 

1. Якісна підтримка науково-дослідної діяльності та навчального процесу 

через: 

– ефективне обслуговування документами активно запитуваної частини 

фонду шляхом організації вільного доступу до них; 

– організацію електронного архіву наукових та освітніх матеріалів; 

 створення служби консультаційної підтримки освіти та досліджень, одним 

з напрямів роботи якої визначити заходи, спрямовані на підтримку академічної 

доброчесності; 

– запровадження нових сервісів електронного каталогу; 

– використання нових моделей бібліотечного обслуговування з елементами 

консультування та навчання. 

Результативність виконання означених завдань оцінювати за показниками: 

– рівень задоволеності користувачів якістю обслуговування бібліотеки за 

напрямом підтримки наукових досліджень; 

– рівень задоволеності адміністрації університету якістю обслуговування 

бібліотеки за означеним напрямом; 

– рівень задоволеності користувачів актуальністю та доступністю 

бібліотечних ресурсів; 

– збільшення кількості завантажень повнотекстових документів із наукових 

електронних ресурсів; 

– збільшення обертаності фонду. 

 

2. Організація комфортного фізичного й віртуального середовища для 

користувачів та співробітників через: 

– оновлення дизайну приміщень бібліотеки; 

– створення функціональних зон для користувачів; 

– розширення кола послуг електронного бібліотечного сервісу; 

– розширення зони покриття та посилення сигналу Wi-Fi для покращення 

доступу до інтернету; 

– збільшення кількості автоматизованих робочих місць з послугами 

Інтернет. 



29 

 

Результативність виконання означених завдань оцінювати за показниками: 

– збільшення кількості відвідувань бібліотеки (фізична присутність);  

– збільшення кількості комфортних зон для користувачів; 

– збільшення кількості відвідувань веб-сайту бібліотеки; 

– збільшення кількості звернень до веб-ресурсів бібліотеки. 

 

3. Створення культурно-просвітницького середовища через: 

– створення в структурі бібліотеки підрозділу культурно-просвітницької 

діяльності; 

– підтримку культурно-просвітницьких ініціатив користувачів; 

– розвиток спільних з користувачами культурно-просвітницьких програм, 

проектів; 

– проведення культурно-просвітницьких заходів. 

 

Результативність виконання означених завдань оцінювати за показниками: 

– щорічне збільшення кількості культурно-просвітницьких проектів та 

програм з ініціативи користувачів;  

– щорічне збільшення кількості культурно-просвітницьких заходів 

організованих бібліотекою. 

 

4. Вдосконалення організації бібліотечних ресурсів та обслуговування 

користувачів:  

– штрих-кодування фондів; 

– вдосконалення обліку рідкісних та цінних документів; 

– створення оптимальних умов для зберігання електронних документів; 

– удосконалення лінгвістичного забезпечення електронного каталогу з 

метою багатоаспектного розкриття бібліотечних фондів, в т. ч. за допомогою 

автоматизованих баз даних універсальної десяткової класифікації (УДК); 

– впровадження в систему обслуговування ламінованих читацьких квитків зі 

штрих-кодом. 

 

Результативність виконання означених завдань оцінювати за показниками: 

– скорочення витрат часу на виконання користувацьких запитів; 

– скорочення витрат часу на процедуру перевірки фондів; 

– збільшення кількості видачі документів. 

 

5. Актуалізація й розширення кола бібліотечних послуг через: 

– розширення спектру комплектування з урахуванням перспективних 

напрямів наукових досліджень і освітніх програм;  

– створення бази даних (БД) електронних навчально-методичних видань для 

забезпечення навчального процесу з авторизованим доступом через електронний 

каталог в мережі Інтернет; 
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– створення інтерактивної системи взаємодії співробітників бібліотеки і 

кафедр університету з питань комплектування та докомплектування навчальною 

літературою; 

– збільшення електронної колекції через передплату повнотекстових баз 

даних та залучення авторитетних наукових ресурсів відкритого доступу; 

– модернізація структури сайту, розширення спектру інформаційних послуг 

сайту відповідно до вимог навчального, виховного і наукового процесів 

університету. 

 

Результативність виконання означених завдань оцінювати за показниками: 

– щорічне зменшення відсотку незадоволених запитів користувачів на 

інформаційні ресурси; 

– щорічне збільшення обертаності фонду. 

 

6. Науково-дослідна та методична робота: 

– вдосконалення форм і методів діяльності бібліотеки, технологій 

бібліотечних процесів з використанням сучасних досягнень бібліотечно-

бібліографічної науки і практики. спрямованих на поліпшення якості 

обслуговування користувачів; 

– вдосконалення організаційно-регламентуючої й методичної документації з 

дотриманням сучасних вимог і стандартів з бібліотечної справи; 

– надання методичної допомоги бібліотекам відокремлених структурних 

підрозділів; 

– проведення самостійних та співучасть у всеукраїнських дослідженнях, що 

сприяють прогнозованому розвитку бібліотеки та модернізації її діяльності; 

– відображення досягнень і досвіду роботи бібліотеки у періодичних 

виданнях і збірниках наукових статей. 

 

Результативність виконання означених завдань оцінювати за показниками 

– щорічне збільшення кількості власних наукових та методичних розробок, 

науково-практичних впроваджень в процеси бібліотеки; 

– щорічне збільшення кількості учасників (виступів) від бібліотеки на 

всеукраїнських та міжнародних конференціях; 

– щорічне збільшення кількості публікацій співробітників бібліотеки. 

 

7. Підвищення професійної компетентності працівників бібліотеки: 

– вдосконалення системи підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки 

шляхом участі у роботі відповідних курсів, тренінгів; 

– залучення співробітників бібліотеки до участі у навчально-практичних 

фахових  семінарах, тренінгах всіх рівнів;  

– вивчення тенденцій розвитку бібліотечної справи в Україні та світі шляхом 

співпраці з громадськими організаціями, зокрема з Українською бібліотечною 

асоціацією.  

Результативність виконання означених завдань оцінювати за показниками: 
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– щорічне зменшення незадоволених запитів користувачів (%);  

– щорічне збільшення кількості бібліотечних процесів забезпечених 

кваліфікованими працівниками;  

– щорічне збільшення кількості працівників, які підвищили кваліфікацію. 

Модернізація матеріально-технічної бази бібліотеки 

 

Для забезпечення можливості бібліотеки оперативно реагувати на виклики 

часу, здійснювати нові кроки для задоволення потреб користувачів, для 

підтримки вже існуючих послуг і сервісів та впровадження нововведень 

необхідно матеріально забезпечити:  

– підтримку програмного забезпечення «УФД/Бібліотека» для створення 

спільного інформаційного ресурсу з бібліотеками відокремлених структурних 

підрозділів; 

– придбання комп'ютерної техніки і меблів на основі щорічного планування 

й обґрунтування. 

Фінансування 

 

Для фінансування заходів, спрямованих на реалізацію концепції розвитку 

бібліотеки, використовувати: 

– кошти державного бюджету в рамках державного фінансування 

університету; 

– позабюджетні кошти університету; 

– залучення коштів українських та міжнародних фондів та проектів. 

 

Очікувані результати 

 

До 2020 р. бібліотека університету має бути: 

– універсальним інформаційним центром, який забезпечує освітній і 

науково-дослідницький процеси в університеті; 

– центром електронного сховища наукових, методичних і освітніх ресурсів; 

провідником передових бібліотечно-інформаційних технологій;  

– культурним простором для творчого та соціального розвитку користувачів; 

– носієм високої технологічної культури обслуговування. 
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РОЗДІЛ 2  

РЕГЛАМЕНТУЮЧІ ДОКУМЕНТИ ВІДДІЛУ  

КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА НАУКОВОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ 
 

 

 

 

 

 
  



33 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ 
 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Відділ комплектування та наукового опрацювання документів є 

структурним підрозділом Наукової бібліотеки Київського національного 

університету культури і мистецтв, що сприяє формуванню фонду у відповідності 

до профілю університету та потреб користувачів.  

1.2. У своїй діяльності відділ керується Законом України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу», іншими законодавчими актами України; постановами та 

наказами Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки України; 

Статутом КНУКіМ; регламентуючою і технологічною документацією бібліотеки 

та відділу. 

1.3. Готує річні плани та звіти про роботу відділу, бере участь в 

перспективному плануванні та складанні зведених звітів про роботу бібліотеки.  

1.4. Структура та штатний розпис відділу затверджується ректором 

університету за поданням директора.  

1.5. Працівники відділу призначаються та звільняються наказом ректора за 

поданням директора бібліотеки. 

 

2. Основні завдання 

 

2.1. Планування розвитку бібліотечного фонду шляхом розробки 

перспективного та оперативного плану комплектування. 

2.2. Комплектування фонду бібліотеки документами за принципами 

науковості, оперативності, економічності, відповідності профілю університету, 

що забезпечують навчально-виховний процес, науково-педагогічну та науково-

дослідницьку діяльність вищого навчального закладу. 

2.3. Прийом, облік та каталогізація документів, що надходять до бібліотеки. 

2.4. Науково-методична та науково-дослідницька робота з питань 

формування та наукового опрацювання документів. 

2.5. Наукове та технічне опрацювання нових надходжень і передача їх у 

структурні підрозділи бібліотеки. 

2.6. Організація роботи щодо своєчасного виключення з фонду непридатних 

для користування (фізично зношених, застарілих за змістом, пошкоджених 

внаслідок аварії) документів. 

 

3. Функції 

 

3.1. Аналізує бібліотечний фонд в програмному забезпечені «УФД/ 

Бібліотека» та складає тематико-типологічний план (ТТП), для задоволення 

запитів користувачів документами відповідної тематики. 

3.2. Займається комплектуванням фонду бібліотеки, вивчає зовнішні 

інформаційні потоки й систему розповсюдження документів (прайс-листи та 
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анотовані тематичні плани, книготоргові бюлетені, веб-сайти видавництв та 

книготорговельних організацій, каталоги видавництв, каталоги періодичних 

видань). 

3.3. Готує списки наукової та навчальної літератури, яку необхідно придбати 

для книгозабезпечення всіх напрямів підготовки спеціалістів у КНУКіМ, згідно 

замовлень кафедр. 

3.4. Веде довідковий апарат на допомогу комплектуванню: 

3.4.1. БД «Організації»; 

3.4.2. БД «Потреби»; 

3.4.3. Картотеку «Замовлення»; 

3.4.4. БД «Періодичні видання»;  

3.4.5. БД «Надходження до фонду. 

3.5. Здійснює прийом нових надходжень та облік фонду. 

3.5.1. Контролює надходження документів згідно з попередніми 

замовленнями. 

3.5.2. Веде прийом за супровідними документами (рахунок-фактура, 

видаткова накладна, акт прийому передачі), звіряє зі списком, у разі 

відсутності супровідного документа складає акт. 

3.5.3. Веде сумарний облік фонду документів бібліотеки в 

програмному забезпеченні «УФД/Бібліотека». 

3.5.4. Здійснює інвентарний облік фонду в програмному забезпеченні 

«УФД/ Бібліотека». 

3.6. Здійснює наукове опрацювання документів: 

3.6.1. Визначення тем; 

3.6.2. Визначення предметних рубрик; 

3.6.3. Визначення класифікаційних індексів; 

3.6.4. Визначення авторського знаку. 

3.7. Проводить наукові дослідження та науково-методичну роботу з питань 

формування фонду бібліотеки та вдосконалення усіх напрямів діяльності 

відділу: 

3.7.1. Створює організаційно-розпорядчу та технологічну 

документацію відділу; 

3.7.2. Здійснює підвищення кваліфікації працівників відділу; 

3.7.3. Бере участь в проведенні наукових досліджень у вивченні 

інформаційних запитів користувачів та використання бібліотечних 

ресурсів. 

3.8. Здійснює списання документів з фонду бібліотеки на основі діючих 

законодавчих і нормативних актів, контролює обґрунтованість списання. 

3.9. Вивчає питання книгозабезпеченості навчальних дисциплін, редагує БД 

«Книгозабезпечення».  

3.10. Відповідає за організацію проведення переобліків. 

3.11. Несе відповідальність за організацію формування та збереження 

фондів. 
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4. Права та обов’язки 

 

4.1. Працівники відділу мають право: 

4.1.1. Ознайомлюватися з проектами рішень, що стосуються їх 

діяльності; 

4.1.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення 

умов роботи; 

4.1.3. Отримувати інформацію, необхідну для виконання обов’язків. 

4.2. Працівники відділу зобов’язані: 

4.2.1. У повному обсязі виконувати покладені даним Положенням 

завдання та функції; 

4.2.2. Підвищувати фахову кваліфікацію; 

4.2.3. Дотримуватися трудової та виробничої дисципліни, техніки 

безпеки, правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної 

охорони; 

4.2.4. Виконувати накази і розпорядження керівництва університету та 

бібліотеки. 

4.3. Обов’язки працівників відділу визначаються посадовою інструкцією, 

затвердженою ректором університету. 

 

5. Відповідальність та керівництво 

 

5.1. Керівництво здійснює завідуючий відділом, який підпорядковується 

директору бібліотеки та є членом методичної ради. 

5.2. Завідуючий відділом в межах своїх повноважень несе відповідальність 

за організацію роботи відділу, результати його діяльності. 

5.3. Режим роботи відділу визначається виробничою необхідністю і 

затверджується директором. 

 

6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами 

 

6.1. Адміністрація бібліотеки сприяє забезпеченню відділу матеріальними та 

технічними засобами для повноцінного виконання його функцій. 

6.2. Відділ співпрацює з: 

6.2.1. Завідувачами кафедр університету з питань відбору необхідних 

документів для поповнення фонду; 

6.2.2. Бухгалтерією з питань обліку фонду; 

6.2.3. Відділом книгозберігання з питань передачі партій документів, 

одержаних бібліотекою, оприбуткованих, науково та технічно 

опрацьованих; з питань роботи з актами на вилучену літературу та 

щорічної звірки контрольних цифр надходження документів; 

6.2.4. Науково-методичним відділом: отримує рекомендації з 

удосконалення роботи, затверджені методичною радою бібліотеки 

інструктивно-технологічні та нормативні документи бібліотеки; 
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6.2.5. Відділом інформаційних технологій та комп'ютерного 

забезпечення: отримує консультативну допомогу щодо удосконалення 

роботи в програмному забезпеченні «УФД/Бібліотека» та обслуговування 

техніки відділу. 
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ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО СЕКТОР НАУКОВОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

ДОКУМЕНТІВ  

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Сектор є структурним підрозділом бібліотеки. 

1.2. У своїй діяльності сектор керується Законом України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу», провідними документами про бібліотечну справу; 

Статутом Київського національного університету культури і мистецтв; 

регламентуючою і технологічною документацією бібліотеки та сектору. 

1.3. Готує річні плани та звіти про роботу сектору. 

1.4. Структура та штатний розпис сектору затверджуються ректором 

університету за поданням директора бібліотеки. 

1.5. Працівники сектору призначаються і звільняються наказом ректора за 

поданням директора бібліотеки. 

 

2. Основні завдання 

 

2.1. Здійснення наукової систематизації документів, організація системи 

каталогів (електронного і карткових) для забезпечення відображення фондів 

бібліотеки та активного їх використання. 

2.2. Наповнення та редагування електронного каталогу в системі 

«УФД/Бібліотека».  

2.3. Підвищення кваліфікації працівників сектору шляхом участі в семінарах 

з питань класифікації документів, організації каталогів, роботи каталогізатора в 

АІБС «УФД/Бібліотека» тощо.  

 

3. Функції 

 

3.1. Наукова систематизація документів. 

3.2. Складання бібліографічних описів документів відповідно до вимог 

стандартів: 

3.2.1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 СІБВС. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–

2003, IDT); 

3.2.2. ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний 

опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні 

вимоги та правила  (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ).; 

3.2.3. ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. СІБВС. Бібліографічний запис. 

Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80–2000, IDT); 
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3.2.4. ДСТУ 7093:2009. СІБВС.  Бібліографічний запис. Скорочення 

слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами 

(ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994), МОD; ISO 832:1994, МОD); 

3.2.5. ДСТУ 6095:2009. СІБВС.  Правила скорочення заголовків і слів у 

заголовках публікацій (ГОСТ 7.88–2003, МОD). 

3.3. Ведення електронного каталогу бібліотеки в АІБС «УФД/Бібліотека». 

3.4. Редагування бібліографічних записів: бібліографічний опис, 

класифікаційні індекси, службові дані і т. ін. 

3.5. Редагування предметних рубрик в АІБС «УФД/Бібліотека». 

3.6. Оформлення каталогів. 

3.7. Редагування каталогів: влиття та вилучення каталожних карток 

відповідно до руху фонду (надходження, вибуття документів). 

 

4. Права та обов’язки 

 

4.1. Сектор має право: 

4.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, 

зазначених у Положенні про сектор; 

4.1.2. Здійснювати у встановленому порядку співробітництво з іншими 

науковими бібліотеками в плані обміну досвідом організації бібліотечних 

заходів; 

4.1.3. Представляти бібліотеку та університет у різних установах і 

громадських організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових 

конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної справи; 

4.1.4. Одержувати від структурних підрозділів бібліотеки та 

університету матеріали й відомості, необхідні для вирішення 

поставлених перед сектором завдань; 

4.1.5. Ознайомлюватися з проектами рішень, що стосуються 

діяльності сектору. 

4.2. Працівники сектору мають право: 

4.2.1. На підтримку з боку бібліотеки та університету в організації 

підвищення кваліфікації працівників; 

4.2.2. На забезпечення участі в роботі методичних об’єднань, 

наукових конференцій, семінарів з питань наукового опрацювання 

документів. 

4.3. Працівники сектору зобов’язані: 

4.3.1. Виконувати обов’язки згідно з посадовими інструкціями; 

4.3.2. Забезпечувати збереження документів та обладнання сектору 

згідно з діючими законодавчими актами.  

4.4. Сектор зобов’язаний: 

4.4.1. Своєю діяльністю сприяти реалізації прав користувачів на 

бібліотечне обслуговування, встановлених Законом України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу»;  

4.4.2. Звітувати про свою роботу перед директором бібліотеки; 
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4.4.3. Дотримуватись відповідних норм та правил, встановлених в 

галузі бібліотечної справи.  

 

5. Відповідальність та керівництво 

 

5.1. Структура та штат сектору розробляються з урахуванням завдань і 

функцій, передбачених цим Положенням.  

5.2. Сектор очолює завідуючий, який здійснює оперативне керівництво 

роботою, несе повну відповідальність за виконання покладених на сектор 

обов’язків.  

5.3. Завідуючий сектором підпорядковується директору, розробляє 

документацію, пов’язану з виробничими завданнями. Завідуючий сектором є 

членом методичної ради бібліотеки.  

5.4. Працівники сектору, з вини яких завдано матеріальної шкоди 

бібліотечному фонду, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством 

України. 
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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Дане Положення розроблено з метою здійснення якісного формування 

фонду бібліотеки, підвищення рівня бібліотечного та інформаційно-

бібліографічного обслуговування користувачів. Положення визначає зміст 

роботи бібліотеки щодо комплектування та організації фонду. 

1.2. Наукова бібліотека КНУКіМ як структурний підрозділ університету 

забезпечує інформацією навчально-виховний та науковий процеси, здійснює 

допомогу у підготовці висококваліфікованих фахівців сфери культури і 

мистецтва. 

1.3. Фонд бібліотеки комплектується як єдиний, незалежно від наявності 

підсобних та спеціалізованих фондів. Розподіл документів здійснюється 

відділом комплектування та наукового опрацювання документів відповідно до 

замовлень кафедр. 

1.4. Фонд бібліотеки формується відповідно до тематичного плану 

комплектування, книгозабезпеченості навчального процесу та зошиту відмов. 

1.5. При здійсненні комплектування фонду бібліотека керується 

відповідними положеннями, інструкціями та іншими документами, 

затвердженими Міністерством культури України та Міністерством освіти і 

науки України. 

1.6. Поповнення фонду бібліотеки здійснюється шляхом поточного та 

ретроспективного комплектування відповідно профілю університету. 

 

2. Структура та склад фонду бібліотеки 

 

2.1. Єдиний фонд бібліотеки організований як система бібліотечних фондів 

різних підрозділів: 

– абонементу  (Є. Коновальця, 36); 

– абонементу нотної літератури (Є. Коновальця, 36); 

– читального залу (Є. Коновальця, 36); 

– читального залу (Чигоріна, 14); 

– читального залу гуртожитку №2 (Російська, 70); 

– сектору рідкісних та цінних документів; 

– інформаційно-бібліографічного відділу (Є. Коновальця, 36); 

– науково-методичного відділу (Є. Коновальця, 36); 

– відділу книгозберігання (Є. Коновальця, 36). 

2.2. Фонд складається з різних видів творів друку наукової, навчальної, 

нотної та художньої літератури, неопублікованих документів. 

2.3. Структура фонду бібліотеки: 
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2.3.1. Основний фонд – частина єдиного фонду, яка є найбільш повним 

зібранням видань та неопублікованих документів; 

2.3.2. Підсобний фонд – частина єдиного фонду, яка користується 

найбільшим попитом користувачів. Підсобні фонди створюються при 

всіх пунктах видачі (абонементі, читальних залах, інформаційно-

бібліографічному, науково-методичному відділах); 

2.3.3. Навчальний фонд – різновид підсобного фонду. Складається з 

видань (незалежно від типу, виду та кількості примірників), 

рекомендованих кафедрами для забезпечення навчального процесу. 

 

3. Порядок комплектування 

 

3.1. Документом, що регламентує комплектування єдиного фонду бібліотеки 

університету, є тематичний план комплектування, що відображає дисципліни і 

спеціальності університету та тематику науково-дослідницьких робіт. 

Тематичний план комплектування складається бібліотекою спільно з кафедрами 

та іншими науковими підрозділами університету на період не менш як 5 років, 

щорічно корегується. 

3.2. Середня кількість документів, що комплектується, не повинна 

перевищувати наступних показників: 

3.2.1. Наукові документи      – 1–3 прим. 

За спеціальностями університету                – до 10 прим. 

3.2.2. Навчальні документи (комплектуються з розрахунку кількості 

студентів): 

– суспільні науки       – від 1:1 до 1:3 

– загальнонаукові дисципліни     – від 1:1 до 1:2 

– спеціальні дисципліни     – від 1:1 до 1:3 

– додаткові документи з усіх дисциплін   – 1:5 

3.3. Кількість документів, які необхідно докомплектувати для забезпечення 

навчального процесу, узгоджується із завідувачами кафедр; фонд 

комплектується за письмовими заявками підрозділів університету на основі 

попереднього замовлення. 

3.4. Відділ комплектування та наукового опрацювання документів здійснює 

передплату періодичних видань. 

3.5. Джерелами комплектування бібліотеки є: 

– книготорговельні фірми та організації; 

– установи з передплати періодичних видань; 

– видавничі організації; 

– обмінно-резервні фонди інших бібліотек; 

– благодійні фонди; 

– заміна загублених читачами видань; 

– подарунки; 

– інші джерела.  

3.6. Бібліотека має довідковий апарат на допомогу здійсненню процесу 

комплектування. 
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4. Вивчення фондів бібліотеки. Вилучення документів 

 

4.1. З метою підвищення ефективності використання фондів, бібліотека 

систематично здійснює аналіз їх використання. 

4.2. Представники кафедр систематично переглядають документи за 

профілем кафедр і дають рекомендації щодо її подальшого використання або 

вилучення з фонду як таких, що не використовується у навчальному процесі. 

4.3. Застарілі за змістом та зношені видання списуються з єдиного фонду 

згідно з діючими інструкціями. 

4.4. Акти на літературу, підготовлену для вилучення з фонду бібліотеки, 

підписують члени комісії з формування фондів і затверджуються ректором 

університету. 
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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО СИСТЕМУ КАТАЛОГІВ І КАРТОТЕК 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Система каталогів і картотек Наукової бібліотеки КНУКіМ – це 

сукупність планомірно організованих, взаємопов’язаних бібліотечних каталогів 

і бібліографічних картотек, що доповнюючи один одного, розкривають зміст та 

склад фондів бібліотеки в різних  аспектах. 

1.2. Система каталогів і картотек – складова частина довідково-

бібліографічного апарату бібліотеки. 

1.3. Каталоги та картотеки бібліотеки різняться за формою подання та 

використання інформації, за обсягом фонду та видами документів, який вони 

відображають, за призначенням, за способом групування інформації. 

1.3.1. За формою подання та використання інформації в бібліотеці 

ведуться електронний (ЕК) та карткові каталоги і картотеки. 

1.3.2. За обсягом фонду в бібліотеці організовані генеральний, 

читацький алфавітний, читацький систематичний каталоги. 

1.3.3. За цільовим призначенням є службові (генеральний) та читацькі 

(алфавітний і систематичний) каталоги та картотеки. 

1.3.4. За способом групування бібліографічних записів створені 

алфавітні, систематичні,  каталоги та алфавітні, систематичні й тематичні 

картотеки. 

1.3.5. За видами документів створені каталоги та картотеки: 

– книжкових видань (каталог); 

– нот (каталог); 

– авторефератів (каталог); 

– дисертацій (каталог); 

– періодичних видань (картотека). 

 

2. Організація, ведення та редагування каталогів і картотек 

 

2.1. Організація, ведення та редагування каталогів і картотек проводиться за 

єдиними методичними принципами, відповідно до затверджених технологічних 

інструкцій, норм та планових завдань. 

2.2. Організація та ведення ЕК здійснюється згідно з регламентуючими 

документами бібліотеки: 

– Положення про електронний каталог бібліотеки КНУКіМ; 

– Інструкція про організацію роботи з генеральним каталогом; 

– Інструкція про організацію роботи з топографічним каталогом; 

– Інструкція про організацію роботи з алфавітним каталогом; 

– Інструкція про організацію роботи з систематичним каталогом. 
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3. Обслуговування читачів за каталогами та картотеками. 

Популяризація каталогів та картотек 

 

3.1. Обслуговування користувачів за допомогою каталогів та картотек 

проводиться: 

– у відділі інформаційно-бібліографічного обслуговування; 

– в читальних залах і на абонементі; 

– в онлайновому доступі через веб-сайт бібліотеки. 

3.2. Популяризація каталогів та картотек є складовою частиною системи 

заходів з виховання інформаційної культури та проводиться за допомогою: 

– засобів наочної інформації: написів, оформлення етикеток, плакатів, 

схем, зразків, друкованих путівників та пам’яток для користувачів; 

– масових заходів: консультацій, бесід, лекцій, екскурсій, практичних 

занять; 

– індивідуальних консультацій в процесі ДБО. 

 

4. Управління системою каталогів і картотек (далі СКІК) 

 

4.1. Управління СКІК здійснюється відповідно до планів роботи, наказів та 

розпоряджень дирекції бібліотеки та полягає в: 

– складанні зведених перспективних та річних планів; 

– розробці методичної та технологічної документації; 

– координації роботи; 

– контролі за виконанням планових завдань, рішень організаційного і 

методичного характеру; 

– впровадженні нормативних документів; 

– організації заходів з підвищення кваліфікації; 

– вивченні стану використання ДБА бібліотеки. 

4.2. Пропозиції про зміни в СКІК бібліотеки (про організацію нових, або 

консервацію існуючих) обґрунтовує методична рада бібліотеки. 

4.3. Методичне керівництво організацією, веденням та редагуванням всіх 

каталогів бібліотеки здійснює відділ комплектування та наукового опрацювання 

документів. 

4.4. Відповідальність за організацію, ведення, редагування, використання 

окремих каталогів та картотек (в тому числі й електронних БД) покладається на 

підрозділи, які їх ведуть. 

4.5. Технічне, програмне забезпечення та адміністрування ЕК бібліотеки 

здійснює відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення. 

 

5. Перелік каталогів і картотек 

 

5.1. Електронний каталог. Читацький та службовий обов’язковий. Містить 

записи про всі види документів бібліотечного фонду. Поєднує функції 

алфавітного, систематичного, тематичного, нумераційного та топографічного 

каталогів. Створюється в АІБС «УФД/Бібліотека». Складається з «Каталогу 
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документів» та «Каталогу тем». Поповнення проводять відділ комплектування 

та наукового опрацювання документів записами на нові документи, отримані 

бібліотекою, записами рекаталогізації; відділ інформаційно-бібліографічного 

обслуговування – записами на періодичні видання та записами аналітичного 

опрацювання. Доступний в локальній мережі КНУКіМ та Інтернет. 

Відповідальність за електронний каталог покладається на відділ комплектування 

та наукового опрацювання документів. 

5.1.1. Каталог тем електронного каталогу. База даних для проведення 

каталогізації та пошуку записів документів в ЕК. Службова, обов’язкова. 

Містить предметні рубрики різного підпорядкування, об’єднані у 

абетково-галузеві ланки.  

5.2. Генеральний каталог. Службовий обов’язковий, картковий. Містить 

бібліографічні записи на всі документи, що складають загальний фонд 

бібліотеки, крім періодичних, інформаційних. Створений, редагується та 

розміщується у відділі комплектування та наукового опрацювання документів. 

5.3. Систематичний каталог. Виконує функції пошукового (читацького, 

службового). Картковий. Містить бібліографічні записи на документи 

бібліотечного фонду, крім періодичних та інформаційних видань. Спосіб 

групування бібліографічних записів – систематичний за таблицями ББК для 

наукових бібліотек. Створений та редагується сектором наукового опрацювання 

документів. Розміщується у інформаційно-бібліографічному відділі.  

5.4. Алфавітний каталог. Виконує функції пошукового (читацького, 

службового). Картковий. Містить бібліографічні записи на документи 

бібліотечного фонду, крім періодичних та інформаційних видань. Спосіб 

групування бібліографічних записів – алфавітний (за українсько-російською 

абеткою). Створений та редагується сектором наукового опрацювання 

документів. Розміщується в інформаційно-бібліографічному відділі. 

5.5. Топографічний каталог. Службовий, обов’язковий. Містить 

бібліографічні записи на підсобні фонди структурних підрозділів бібліотеки. 

Спосіб групування бібліографічних записів – алфавітний (за українсько-

російською абеткою). Створений і редагується працівниками відділу 

книгозберігання. Розміщений у відділі книгозберігання. 

5.6. Каталог дисертацій. Службовий, обов’язковий, картковий. Містить 

відомості про фонд дисертацій. Розстановка карток алфавітна. Редагується 

сектором наукового опрацювання документів. Розміщується у відділі 

комплектування та наукового опрацювання документів. 

5.7. Каталог авторефератів. Службовий, обов’язковий, картковий. Містить 

відомості про фонд авторефератів. Розстановка карток алфавітна. Редагується 

сектором наукового опрацювання документів. Розміщується у відділі 

комплектування та наукового опрацювання документів. 

5.8. Картотека періодичних видань. Службова, обов’язкова. Виконує функції 

обліку періодичних видань, отриманих бібліотекою. Розстановка карток 

алфавітно-хронологічна. Редагують працівники інформаційно-бібліографічного 

відділу. Розміщена в інформаційно-бібліографічному відділі. 
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5.9. Картотека багатопримірникової літератури. Службова, обов’язкова, 

карткова. Містить відомості про навчальну літературу, обліковану групами 

документів. Розстановка карток в порядку збільшення облікових номерів. 

Редагує відділ комплектування та наукового опрацювання. Розміщена у відділі 

комплектування та наукового опрацювання документів. 

5.10. База даних книгозабезпеченості навчальних дисциплін КНУКіМ. 

Службова, обов’язкова, електронна. Містить назви дисциплін кафедр та 

документи з відповідних дисциплін. Створена та редагується відділом 

комплектування та наукового опрацювання документів.  
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ІНСТРУКЦІЯ 

«ШЛЯХ ДОКУМЕНТА В НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ» 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Наукова бібліотека Київського національного університету культури і 

мистецтв є  місцем зберігання творів друку та інших документів. 

1.2. Фонд бібліотеки за складом і призначенням поділяється на: 

1.2.1. Фонд основного книгозберігання. 

1.2.2. Підсобні фонди. 

1.3. Фонд бібліотеки диференційований: 

1.3.1. За видами документів: книги, періодичні видання, ноти, 

неопубліковані документи (автореферати, дисертації), образотворчі 

видання, видання на електронних носіях. 

1.3.2. За мовною ознакою: українська, російська, іноземні мови. 

1.3.3. За цільовим призначенням: довідкові видання, бібліографічні 

видання. 

1.4. Джерелами комплектування фонду бібліотеки є: 

1.4.1. Видавництва України. 

1.4.2. Видавничі й книготорговельні установи України. 

1.4.3. Інформаційні та передплатні організації (ДП «Преса», ТОВ 

«Фірма «Періодика» та ін.). 

1.4.4. Обмінні фонди бібліотек (книгообмін). 

1.4.5. Приватні особи, установи та організації (дарунки). 

1.4.6. Інші джерела. 

1.5. В обліку, систематизації документів, технічній обробці та організації 

каталогів беруть участь: 

1.5.1. Відділ комплектування та наукового опрацювання документів; 

1.5.2. Відділ книгозберігання; 

1.5.3. Інформаційно-бібліографічний відділ. 

1.6. Усі документи, які одержує бібліотека, надходять до відділу 

комплектування та наукового опрацювання документів. Документи, які 

надходять безпосередньо у структурні підрозділи (взамін загублених, як дарунки 

від користувачів або організацій) обов'язково передають у відділ 

комплектування та наукового опрацювання документів. 

 

2. Основні документи обліку фонду 

 

2.1. Документи, які надходять до бібліотеки, підлягають обліку в: 

2.1.1. Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду за допомогою АІБС 

«УФД/Бібліотека» (відділ комплектування та наукового опрацювання 

документів). 
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2.1.2. Інвентарних книгах за допомогою АІБС «УФД/Бібліотека» (на 

книги та брошури, ноти, аудіовізуальні документи, видання на 

електронних носіях, дисертації, автореферати дисертацій) (відділ 

комплектування та наукового опрацювання документів). 

2.2. Періодичні, інформаційні видання та видання, що продовжуються, 

реєструються за допомогою АІБС «УФД/Бібліотека» у відділах комплектування 

та наукового опрацювання документів та інформаційно-бібліографічному. 

 

3. Шлях документа 

 

3.1. Отримання партії документів. 

3.2. Приймання документів, що надійшли за супровідними документами: 

3.2.1. Звірка із супровідним документом (видатковою, актом тощо). 

3.2.2. Проставлення ціни на виданнях, підрахування кількості 

примірників і загальної вартості. 

3.3. Приймання документів, що надійшли без супровідних документів: 

3.3.1. Визначення вартості отриманих видань. 

3.3.2. Підрахування кількості примірників і загальної вартості. 

3.4. Складання акта на кожну партію документів (із зазначенням номера і 

джерела надходження). 

3.5. Перевірка документів на дублетність. Зазначення на звороті титульного 

аркуша постійного місця зберігання документа. 

3.6. Штемпелювання документів: 

3.6.1. На книгах і брошурах штемпель з назвою бібліотеки 

проставляється на звороті титульного аркуша та на 17 сторінці. 

3.6.2. На інших документах (CD тощо) штемпель з назвою бібліотеки 

проставляється на палітурці або на титульній сторінці. 

3.7. Реєстрація нових надходжень в АІБС «УФД/Бібліотека»: 

3.7.1. Внесення даних про джерело надходження, № акта, дата 

надходження. 

3.7.2. Розподіл документів за типами, видами, галузями знань, мовами. 

3.7.3. Створення основного бібліографічного запису, присвоєння і 

проставлення інвентарного номера. 

3.8. Подальше оформлення супровідних документів за допомогою АІБС  

«УФД/Бібліотека» (Акт і Реєстр): акт впровадження. 

3.8.1. Проставлення інвентарних номерів з … до … та загальної 

вартості видань, які підлягають балансовому обліку. 

3.9. Передача актів реєстру в бухгалтерію (один примірник реєстру 

залишається у відділі комплектування та наукового опрацювання документів).  

3.10. Час перебування зареєстрованих надходжень у відділі комплектування 

та наукового опрацювання документів визначається розміром партії 

документів. 

3.11. Перевірка документів в програмному забезпеченні «УФД/Бібліотека» 

на дублетність; перенесення індексів з карток, відмітка в каталозі про 

дублетність документа. 
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3.12. Систематизація документів: визначення індексів УДК  та авторського 

знаку. 

3.13. Предметизація документів. 

3.14. Складання бібліографічного опису в електронному каталозі (ЕК), 

відповідно ДСТУ ГОСТ-7.1-2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання». 

3.15. Редагування бібліографічного опису. 

3.16. Друкування каталожних карток і книжкових формулярів. 

3.17. Розподіл карток за видами каталогів (абетковий генеральний, 

абетковий читацький каталог, систематичний каталог, топографічний каталог). 

3.18. Після опрацювання документи передаються до відділу 

книгозберігання. 

3.19. Розстановка карток на нові документи у каталоги (абетковий 

генеральний, абетковий читацький каталог, систематичний каталог) після 

передачі партій.  

 

4. Шлях документа у відділі книгозберігання 

 

4.1. Отримання документів з відділу комплектування та наукового 

опрацювання документів. 

4.1.1. До відділу книгозберігання надходять всі нові документи, які 

пройшли обробку.  

4.1.2. Прийом-передача документів проводиться завідуючими 

відділами згідно із актом прийому-передачі документів до бібліотечного 

фонду. 

4.1.3. Прийом-передача нової партії документів засвідчується підписом 

завідуючого відділом книгозберігання в акті.  

 

5. Розподіл документів 

 

5.1. Нові надходження документів реєструються у книзі обліку нових 

надходжень відділу книгозберігання.  

5.2. Розподіл документів по підрозділах бібліотеки здійснюється в день 

надходження.  

5.3. На каталожних картках для топографічного каталогу здійснюються 

записи про місце зберігання документа та дописуються дублетні номери.  

5.4. Влиття карток до топографічного каталогу здійснюється після розподілу 

документів по структурних підрозділах бібліотеки. 

 

6. Передача нових надходжень 

 

6.1. Нові документи передаються завідуючим відділами за зазначеним 

місцем зберігання.  
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6.2. Передача нових надходжень до структурних підрозділів відбувається 

протягом двох-трьох робочих днів після надходження до відділу 

книгозберігання.  

6.3. В інвентарній книзі підрозділу бібліотеки здійснюється запис про 

надходження.  

 

7. Видача документів з основного фонду книгозберігання 

 

7.1. Видача документів з фонду відділу книгозберігання здійснюється за 

читацькими вимогами. 

7.2. Документи видаються користувачам на термін зазначений в правилах 

користування бібліотекою.  

7.3. На книжковому формулярі працівник відділу проставляє дату видачі, 

прізвище читача та його читацький номер. Передає книгу на видачу. 

7.4. Книжковий формуляр зберігається в картотеці видачі до повернення 

документа у відділ.  

7.5. Співробітник відділу обліковує видані примірники у журналі видачі.  

7.6. При поверненні документів до відділу із картотеки видачі вилучається 

книжковий формуляр і вкладається в документ, сам документ повертається на 

полицю. 

7.7. Розстановка документів здійснюється в день повернення. 

 

 
  



51 

ІНСТРУКЦІЯ  

З ОБЛІКУ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Облік документів є обов’язковим в організації фонду бібліотеки, 

регламентується бібліотечними стандартами, Законом України «Про бібліотеки 

та бібліотечну справу», типовою Інструкцією з обліку документів, що 

знаходяться в бібліотечних фондах (наказ Міністерства культури і туризму 

України № 22 від 3.04.2007 р.),  даною Інструкцією. 

1.2. Облік бібліотечного фонду ведеться з метою встановлення кількості 

документів у підрозділах та по бібліотеці в цілому, забезпечує контроль за рухом 

документів (надходження, вибуття, переміщення). Він є основою для державного 

статистичного обліку, звітності, планування, сприяє оптимальному формуванню 

і використанню бібліотечного фонду. 

1.3. Бібліотечні фонди, незалежно від матеріальної основи носія інформації 

(від рукописних до електронних видань), є об’єктом як бібліотечного 

(індивідуального та сумарного), так і бухгалтерського (балансової вартості) 

обліку. 

1.4. Облікова документація як у традиційній, так і в електронній формі має 

однакову юридичну силу. Якщо сумарний та індивідуальний облік документів 

здійснюється в електронній формі, то облікові документи роздруковуються. 

1.5. До обліку бібліотечних фондів висуваються такі вимоги: 

1.5.1. Повнота та достовірність облікової інформації; 

1.5.2. Своєчасне відображення в облікових документах кожного факту 

надходження і вибуття документів з фонду; 

1.5.3. Узгодженість засобів і форм обліку. 

1.5.4. Узгодження одиниць обліку фонду з одиницями обліку його 

використання (документовидачі). 

1.6. Облік бібліотечних фондів – комплекс операцій, який забезпечує 

реєстрацію і узагальнення відомостей про обсяг, склад і рух фонду за 

встановленими правилами. До них входять: 

1.6.1. Приймання документів відповідно супровідним документам; 

1.6.2. Штемпелювання; 

1.6.3. Реєстрація при надходженні; 

1.6.4. Розподіл по структурних підрозділах; 

1.6.5. Переміщення; 

1.6.6. Вилучення; 

1.6.7. Перевірка наявності документів у фонді. 

 

2. Система обліку бібліотечного фонду 

 

2.1. Cистема обліку бібліотечного фонду включає: 
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2.1.1. Внутрішньобібліотечний облік документів всіх підрозділів 

бібліотечного фонду з урахуванням їх специфіки. 

2.1.2. Державний статистичний облік бібліотечного фонду.  

2.2. Бібліотечний фонд відноситься до основних необоротних активів, 

зношення яких (амортизація) не визначається. 

 

3. Порядок обліку бібліотечних фондів 

 

3.1. Бібліотека зобов’язана: 

3.1.1. Здійснювати сумарний та індивідуальний облік документів, що 

надходять і вибувають з бібліотечного фонду, у встановлених одиницях 

обліку.  

3.1.2. Забезпечувати послідовність застосування встановлених одиниць 

обліку і не допускати їх змін без прийняття нових нормативних 

документів з обліку бібліотечних фондів. 

3.1.3. Забезпечувати відповідність одиниць обліку фонду в 

примірниках одиницям їх збереження і видачі (за винятком газет, 

журналів, аркушевих видань, архівних документів).  

3.1.4.Постійно дотримуватись єдиних правил обліку з метою 

співставлення облікової інформації впродовж всієї діяльності бібліотеки. 

3.2. Бібліотека має право: 

3.2.1. Самостійно обирати порядок індивідуального обліку, 

враховуючи статус бібліотеки, особливості організації і структури фонду, 

дотримуючись основних вимог даної Інструкції. 

3.2.2. Вести в електронному вигляді облікову документацію, при 

потребі роздруковувати на паперових носіях. 

3.2.3. Вводити в облікові документи поряд з обов’язковими додаткові 

показники, з урахуванням специфіки бібліотеки. 

3.2.4. Оцінювати в установленому порядку вартість документів, що 

надходять чи вибувають з фонду, використовуючи коефіцієнти індексації, 

враховуючи ринкову вартість документів, каталоги-прейскуранти. 

3.2.5. Визначати види і розміри компенсації шкоди, заподіяної фондам 

бібліотеки користувачами, у відповідності з діючим законодавством. 

3.2.6. Списувати документи у відповідності з діючим законодавством. 

3.3. Контроль за дотриманням вимог з обліку бібліотечних фондів здійснює 

керівник бібліотеки та комісія по формуванню фондів. 

 

4. Об’єкти обліку бібліотечного фонду 

 

4.1. Обліку підлягають усі види документів, що надходять до бібліотечних 

фондів або вилучаються з них, незалежно від виду документа та його 

матеріальної основи. 

Примітка. Документи тимчасового зберігання: періодичні видання, 

матеріали службового призначення обліковуються сумарно. Плакати, буклети, 

що використовуються для оформлення бібліотеки, видання рекламного 
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характеру, календарі на поточний рік, листівки обліковуються тільки сумарно, 

на балансовий облік не приймаються, списуються протягом звітного періоду. 

4.2. Об’єктами обліку бібліотечного фонду є: 

4.2.1. Книги, брошури. 

4.2.2. Методичні матеріали. 

4.2.3. Журнальні видання, газетні видання. 

4.2.4. Аудіовізуальні документи. 

4.2.5. Фонодокументи. 

4.2.6. Відеодокументи. 

4.2.7. Кінодокументи. 

4.2.8. Фотодокументи. 

4.2.9. Електронні видання. 

 

5. Основні одиниці обліку бібліотечного фонду 

 

5.1. Обсяг фонду бібліотеки обчислюється в уніфікованих одиницях. 

5.1.1. Основними одиницями обліку всіх видів документів, які 

включені до бібліотечного фонду, є назва і примірник.  

5.1.2. Облік обсягу фонду періодичних видань здійснюється у назвах, у 

примірниках, річних комплектах, підшивках. 

5.1.3. Облік обсягу фонду у назвах застосовується для нових 

надходжень. Повторне видання обліковується як нова назва, якщо воно 

доповнене чи перероблене. 

5.1.4. Копія видання або неопублікованого документа незалежно від 

виду носія обліковується так, як оригінал. 

5.2. Облік окремих видів видань і неопублікованих документів. 

5.2.1. Кожна книжка чи брошура, що входить до серії, обліковується як 

окрема назва. 

5.2.2. Кожна брошура, видана у складі об’єднаної видавничої папки, 

обліковується як окрема назва. 

5.2.3. Основними одиницями обліку журналів є примірник (том, номер, 

випуск) і назва видання за всі роки його надходження у фонд, незалежно 

від зміни назви журналу.  

5.2.4. Основними одиницями обліку фонду газет є річний комплект, що 

підлягає зберіганню у вигляді підшивок, і назва комплекту видання за всі 

роки його надходження у фонд, незалежно від зміни назви видання та 

повноти комплекту. 

Примітка. Додатково допускається облік обсягу фонду у номерах (для 

не переплетених газет) і підшивках (переплетених одиницях). Одиницями 

обліку одноденних (разових) газет є примірник (номер, випуск) і назва 

газети. 

5.2.5. Продовжувані видання. Основними одиницями обліку обсягу 

фонду продовжуваних видань є примірник (том, випуск) і назва 

комплекту видання за всі роки його надходження у фонд незалежно від 

зміни назви видання. Кожна серія продовжуваного видання, яка має 
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самостійну нумерацію випусків, обліковується, як окрема назва. Кожний 

самостійний том (випуск) продовжуваного видання обліковується як 

окрема назва. 

5.2.6. Нотні видання. Одиницями обліку нотних видань є примірник і 

назва. Окремі партії (голоси), об’єднані з партитурою (клавіром), в 

одному виданні, а також партії, об’єднані видавничою папкою 

(обкладинкою), обліковуються як один примірник і одна назва. Окремі 

партії (голоси) і партитура (клавір), видані окремо, обліковуються як різні 

примірники. Самостійні нотні видання, об’єднані в одній оправі 

(конволюті), обліковуються як окремі примірники і окремі назви. 

5.2.7. Картографічні видання. Карта видана на декількох аркушах і 

об’єднана загальною назвою обліковується як один примірник і одна 

назва. 

5.2.8. Кожний самостійний аркуш серійної карти обліковується як 

окремий примірник і окрема назва. 

5.2.9. Образотворчі видання. Одиницями обліку різних видів 

образотворчих видань є примірник і назва. 

5.2.10. Аркушеві видання, об’єднані видавничою папкою 

(обкладинкою, манжеткою, обгорткою), обліковуються як один 

примірник і одна назва. 

5.2.11. Кожний аркуш серії образотворчого видання, який не 

об’єднаний видавничою папкою (обкладинкою, манжетою, обгорткою), 

обліковується як окремий примірник і окрема назва. 

5.2.12. Спеціальні види нормативних документів. 

5.2.13. Основними одиницями обліку спеціальних видів нормативних 

документів є примірник і назва. 

5.2.14. Стандарти і каталоги промислового обладнання та виробів, 

випущені у вигляді окремих аркушів, якщо кожний з них має вихідні дані, 

ціну, наклад, обліковуються як окремий примірник і окрема назва, навіть 

якщо вони об’єднані однією папкою. 

5.2.15. Депонована наукова праця (робота у двох примірниках і 

супровідні документи до неї), яка знаходиться в окремій папці, 

обліковується як один примірник і одна назва. 

5.2.16. Неопубліковані документи, що зброшуровані або знаходяться в 

окремій папці, обліковуються як один примірник і одна назва. 

5.3. Облік аудіовізуальних документів. 

5.3.1. Фонодокументи. Одиницями обліку обсягу фонду 

фонодокументів є примірник і назва. Примірником фонодокументів є:  

5.3.2. Диск – для грамплатівок, оптичних дисків. 

5.3.3. Котушка, касета, бобіна – для магнітних фонограм. 

5.3.4. Окремо видана грамплатівка, оптичний диск обліковується як 

один диск і одна назва. 

5.3.5. Комплект (альбом) грамплатівок, оптичних дисків, об’єднаних 

загальною назвою, обліковується за кількістю дисків і за однією назвою. 

5.3.6. Магнітна фонограма на одній котушці (касеті) обліковується як 
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одна котушка (касета) і одна назва. 

5.3.7. Магнітна фонограма на декількох котушках (касетах), 

об’єднаних загальною назвою, обліковується за кількістю котушок 

(касет) і як одна назва. 

5.3.8. Окремо виданий фонодокумент або комплект фонодокументів, 

об’єднаних загальною назвою, обліковується як одна назва незалежно від 

кількості записаних творів. 

5.3.9. Вдруге виданий фонодокумент обліковується як нова назва, якщо 

має виробничий або фірмовий номер (номери), і чимось відрізняється від 

попереднього видання з аналогічною назвою. 

5.4. Відеодокументи. Одиницями обліку фонду відеодокументів є примірник 

і назва. Примірником відеодокументів є касета або диск. Загальний обсяг фонду 

відеодокументів обліковується за кількістю касет або дисків. Відеодокументи 

обліковуються як фонодокументи. 

5.5. Кінодокументи. Одиницями обліку фонду кінодокументів є бобіна, 

касета, оптичний диск. Кінофільм обліковується як одна назва незалежно від 

кількості складових. Загальний обсяг фонду кінофільмів обліковується за 

кількістю бобін. Діафільм обліковується як одна назва незалежно від кількості 

його складових частин (рулонів). Загальний обсяг фонду діафільмів 

обліковується за кількістю рулонів. 

5.6. Фотодокументи. Одиницями обліку фонду фотодокументів є примірник 

і назва. Примірником фотодокументів є кадр. Комплект діапозитивів 

обліковується як одна назва незалежно від кількості складових його сюжетів 

(кадрів). 

5.7. Документи на мікроносіях. Одиницями обліку фонду документів на 

мікроносіях є: 

 фіша – для мікрофіш; 

 рулон – для мікрофільмів. 

Комплект фіш, які об’єднані загальною назвою, обліковуються як одна назва. 

Загальний обсяг фонду документів на мікрофішах обліковується за кількістю 

фіш. 

Примітка. У складних випадках визначення основного носія інформації та 

додатку до нього за основний носій, який підлягає обліку, приймається текстовий 

документ. 

5.8. Облік електронних документів. 

5.8.1. Облік електронних документів на фізичному носієві. 

5.8.2. Одиницями обліку електронних документів є примірник і назва. 

5.8.3. Окремо видана дискета, оптичний диск обліковуються як один 

примірник і одна назва. 

5.8.4. Комплект електронних видань, об’єднаних загальною назвою, 

обліковується за кількістю дисків чи дискет і за однією назвою. 

5.8.5. Вдруге виданий електронний документ обліковується як нова 

назва, якщо має виробничий або фірмовий номер (номери), і чимось 

відрізняється від попереднього видання з аналогічною назвою. 

5.8.6. Якщо електронні документи є додатком до різних видань, 
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виконують самостійні функції та використовуються в роботі окремо від 

основного видання, то вони обліковуються як окремі видання. 

5.8.7. Облік електронних документів, які не мають фізичного носія. 

5.8.8. Одиницями обліку електронних документів без індивідуального 

фізичного носія є назва, директорія (файл), обсяг. 

5.8.9. Копія електронного документа, отримана в результаті перезапису 

у тому ж форматі, обліковується за правилами обліку (реєстрації) нових 

надходжень (в ЕК «УФД/Бібліотека»). 

 

6. Облік надходження документів до бібліотечного фонду 

 

6.1. Облік надходжень документів у фонд здійснюється диференційовано.  

6.2. Обліку з наданням інвентарного номера підлягає кожен примірник 

документів постійного (у т.ч. довготривалого) зберігання, до яких відносяться 

рідкісні та цінні книги, архівні документи, краєзнавчі документи, а також 

документи, що призначені для задоволення поточного і передбачуваного 

читацького попиту, незалежно від виду документа, його обсягу, тематики та 

інших ознак. 

6.3. Документи, що надходять до бібліотеки як дарунки (книги, альбоми інші 

видання), без зазначеної вартості, оцінюються спеціальною комісією і 

обліковуються на підставі відповідного акта.  

6.4. Документи, а також додатки до основного документа, що надходять до 

фонду бібліотеки, маркуються за допомогою штемпелів. 

Примітка. Електронні документи на зйомних носіях підлягають маркуванню 

м’якими фломастерами; дані заносяться на верхню неробочу поверхню диска. 

Якщо вільного місця на диску немає, то дані наносяться на поверхню 

пакувального матеріалу. 

 

7. Сумарний облік документів 

 

7.1. Сумарному обліку підлягають всі види документів, що надходять або 

вибувають з фонду бібліотеки, незалежно від носія інформації й термінів 

зберігання. 

7.2. Сумарний облік здійснюється партіями на підставі супровідних 

документів (рахунок-фактура, видаткова накладна, акт і т. ін.). 

7.3. При виявленні в партіях розходжень з даними супровідного документа, 

а також отримання без замовлень непрофільних надходжень, розбіжності мають 

бути виправлені постачальником. 

7.4. Формою сумарного обліку є «Книга сумарного обліку бібліотечного 

фонду», яка ведеться  в електронній формі. З метою відображення специфіки 

фонду бібліотеки самостійно приймають рішення про введення додаткових 

позицій обліку, які мають бути ідентичні у всіх трьох частинах «Книги 

сумарного обліку бібліотечного фонду». 

7.5. Відомості про рух фонду, незалежно від характеру матеріального носія 

облікової форми, фіксуються у «Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду 
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(частина 1: «Надходження до фонду»; частина 2: «Вибуття з фонду»; частина 3: 

«Підсумки руху фонду»).  

7.6. Після взяття документів на сумарний облік відділ комплектування та 

наукового опрацювання передає супровідні документи до бухгалтерії. 

7.7. Відомості про документи, що вибули з бібліотеки, відображаються у 

другій частині «Книги сумарного обліку бібліотечного фонду» з обов’язковим 

зазначенням причини вилучення та їх балансової вартості на основі актів про 

вилучення документів. 

7.8. Рух фонду за рік обов’язково підсумовується, визначається його 

балансова  вартість, що фіксується у третій частині «Книги сумарного обліку 

бібліотечного фонду». 

 

8. Індивідуальний облік документів 

 

8.1. Індивідуальний облік кожного примірника документа довготривалого 

зберігання здійснюється шляхом занесення в електронний каталог і присвоєння 

йому інвентарного номера. Індивідуальний інвентарний номер закріплюється за 

документом на весь період його перебування у фонді бібліотеки і не надається 

новому документу після його списання. 

8.1.1. Документи, що містять інформацію короткотривалого значення, 

обліковуються в електронному каталозі та виключаються із фонду 

бібліотеки через певний період часу за рішенням самої бібліотеки. 

8.2. Індивідуальний облік документів в бібліотеці здійснюється в 

електронному варіанті з використанням АІБС «УФД/Бібліотека», в результаті 

чого формується «Книга індивідуального (інвентарного) обліку бібліотечного 

фонду», яка роздруковується. 

8.3. Індивідуальний облік неопублікованих документів, здійснюється в 

електронному варіанті (Книга індивідуального (інвентарного) обліку 

бібліотечного фонду) з використанням програмного продукту 

«УФД/Бібліотека». 

8.4. Надходження журнальних видань до бібліотеки фіксується в 

електронному вигляді. 

8.5. Надходження газетних видань до бібліотеки фіксується в електронному 

вигляді. 

 

9. Порядок списання документів з бібліотечного фонду 

 

9.1. Вилучення документів з бібліотечного фонду оформляється актом про 

списання, фіксується в «Книзі сумарного обліку» (ч. ІІ) та у формах 

індивідуального обліку фонду. 

9.2. Вилучення документів з фонду здійснюється з причин: 

 застаріла; 

 з інших причин; 

 не повернено читачами; 

 фізично зношена. 
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9.3. На кожну причину списання складається акт  за єдиною формою. До акта 

додається список документів, що вилучаються. Акт на списання складається на 

основі списків документів. 

Примітки: 

– морально та науково застарілими за змістом вважаються документи, 

що втратили свою актуальність, наукову і виробничу цінність; 

– вилучення періодичних видань здійснюється  у відповідності до 

терміну їхнього зберігання, визначеного бібліотекою; 

– втрата видання, документа користувачем чи абонентом 

міжбібліотечного абонементу затверджується на підставі відповідних 

документів, що підтверджують втрату («Зошит обліку книг, що 

отримані від читачів замість загублених»); 

– псування видання, внаслідок стихійного лиха або лиха техногенного 

характеру затверджується на підставі відповідних документів, що 

підтверджують втрату (акт, протокол, висновок комісії чи групи 

відповідальних осіб та ін.); 

– у випадку виявлення розкрадань документів необхідно отримати 

висновок уповноважених органів. 

9.4. Вилучення аудіовізуальних документів оформляється актом із 

зазначенням обґрунтованих причин необхідності виключення їх з фонду 

бібліотеки. До акта включаються аудіовізуальні документи різного виду, але ті, 

що списуються за однією причиною. 

9.5. Вилучення електронних документів. 

9.5.1. Вилучення електронних документів без фізичного носія 

проводиться з причин: 

 закінчення терміну ліцензійної угоди; 

 пошкодження або втрати внаслідок вірусної чи хакерської 

атаки. 

9.5.2. Вилучення електронних документів на фізичному носієві 

проводиться з причин: неможливість підтримувати документ в 

актуальному стані (з технічних причин); фізичне зношення або 

пошкодження носія документа; дефектні примірники. 

9.6. Вилучення документів, втрачених користувачами, здійснюється шляхом 

заміни документів згідно із «Законом  про бібліотеки і бібліотечну справу». 

9.7. Акт про вибуття документів готується працівниками відповідних 

відділів розглядається членами комісії по формуванню фондів бібліотеки. До 

складу комісії включаються перший проректор, головний бухгалтер, особи, що 

відповідають за збереження фондів, та представники відділів. 

9.7.1. Акти на вибуття підписуються членами Комісії по формуванню 

фондів наукової бібліотеки і затверджуються керівництвом університету. 

9.8. Списані з балансу бібліотеки документи вилучаються відповідно до 

чинного законодавства та передаються до пунктів приймання вторинної 

сировини. 

9.9. Кошти, отримані від здачі їх до пунктів приймання вторинної сировини, 

надходять на рахунок університету і використовуються відповідно до 
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нормативних актів.  

9.10. Списання документів проводиться за первісною або за 

відновлювальною вартістю (у разі проведення індексації або переоцінки фонду). 

9.11. При оцінці вартості втрачених рідкісних, цінних документів можливе 

залучення експертів, порівняння з цінами книжкових аукціонів і ярмарків. Спірні 

питання розглядаються  керівництвом університету та бухгалтерією. 

9.12. Документи, що вибули, виключаються з усіх облікових форм, в яких 

робиться відповідний запис. 

9.13. Дані про документи, що вибули з фондів, реєструються у відповідних 

графах другої частини «Книги сумарного обліку бібліотечного фонду». 

 

10. Перевірка бібліотечного фонду 

 

10.1. Бібліотека повинна здійснювати планові (повні та вибіркові) перевірки 

(переобліки) наявного фонду документів у відповідності з перспективним 

планом. 

10.2. Планові перевірки бібліотечного фонду здійснюються у такі терміни: 

10.2.1. Найбільш цінні фонди, що зберігаються у сейфах чи закритих 

шафах, а також фонди відкритого доступу – щорічно. 

10.2.2. Фонди обсягом від 100 тис. до 500 тис. облікових одиниць 

перевіряються поетапно протягом п'яти років з охопленням щорічно не 

менше 20 відсотків одиниць, а понад 500 тис. одиниць – протягом десяти 

років з охопленням щорічно не менше 10 відсотків. 

10.3. Проведення перевірки є обов’язковим, і вона зараховується як планова: 

10.3.1. При встановлені фактів крадіжок, зловживань або псування 

облікової документації. 

10.3.2. За фактами стихійного чи техногенного лиха (пожежі, повені, 

землетруси і т. ін.) – терміново після ліквідації пожежі або стихійного 

лиха. 

10.4. При значних втратах бібліотечного фонду та неможливості установити 

реальні розміри заподіяної шкоди допускається переінвентаризація, що 

передбачає надання всім документам нових інвентарних номерів, ведення нової 

облікової документації з подальшим фіксуванням цих змін у довідково-

бібліографічному апараті бібліотеки (каталоги, картотеки, електронний каталог). 

10.4.1. Методика проведення перевірки фондів регламентується 

інструктивно-методичною і технологічною документацією, розробленою 

бібліотекою. Перевірці (переобліку) підлягають усі документи, яким 

присвоєно інвентарні номери. 

10.5. Перевірка (переоблік) проводиться на підставі наказу керівництва 

університету. Цим наказом також призначається комісія, до складу якої 

обов’язково входить представник бухгалтерії. 

10.6. Відповідальність за організацію перевірки (переобліку), правильне та 

своєчасне її проведення несе директор бібліотеки (чи його заступник), який 

очолює комісію. 

10.7. Перевірка (переоблік) завершується складанням акта у двох 
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примірниках з пояснювальною запискою (висновки комісії про перевірку). 

10.8. Акт підписується всіма членами комісії й передається на затвердження 

керівництву університету. Один примірник акта зі списком відсутніх документів 

зберігається у бібліотеці (відповідно до цієї Інструкції), другий – передається до 

бухгалтерії. 

 

11. Діловодство з питань організації бібліотечного фонду 

 

11.1. Основна документація, за якою здійснюється облік бібліотечного 

фонду, підлягає збереженню як документ суворої звітності. 

11.2. Облікові документи оформляються в електронному вигляді та мають 

аналог у паперовому вигляді. Кожен з документів є оригіналом і має однакову 

юридичну силу. 

11.3. Для певних категорій документів, що забезпечують облік і збереження 

фондів, встановлюються такі терміни зберігання (див. таблицю). 

 

Перелік облікових документів із зазначенням термінів їх зберігання: 

 

№п/

п 

Категорії документів 

(у т. ч. на електронних носіях) 

Терміни зберігання 

1.  Книги інвентарного та сумарного 

обліку бібліотечного фонду 

Постійно, до ліквідації 

бібліотеки 

2.  Аркуші актів. Обліковий каталог. 

Описи інвентарних номерів. 

Постійно, до ліквідації 

бібліотеки 

3.  Супровідні документи (накладні, 

описи, рахунки, списки на нові 

надходження) 

3 роки після перевірки 

фонду 

4.  Акти на документи, отримані без 

супровідного документа 

3 роки 

5.  Акти про закупівлю документів у 

приватних осіб 

Постійно, до ліквідації 

бібліотеки  

6.  Зошити обліку документів, прийнятих 

від користувачів замість загублених 

Постійно, до ліквідації 

бібліотеки  

7.  Акти на списання (вилучення) 

документів, акти перевірки 

бібліотечних фондів, картки облікового 

каталогу на документи, що вибули 

До ліквідації бібліотеки 

 

11.4. Після закінчення термінів зберігання облікові документи підлягають 

знищенню в установленому порядку. 
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12. Відповідальність працівників бібліотеки за організацію обліку і 

збереження бібліотечного фонду 

 

12.1. Відповідальність за правильність організації обліку, виконання вимог 

до нього, а також збереження бібліотечного фонду несе адміністрація бібліотеки 

і працівники, які мають до нього доступ у відповідності з посадовими 

інструкціями. 

12.2. У посадових інструкціях працівників передбачаються обов’язки по 

забезпеченню збереження бібліотечного фонду, виконанню вимог діючого 

законодавства до організації збереження і ведення обліку бібліотечних фондів. 
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ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПРИЙОМ ДО ФОНДІВ БІБЛІОТЕКИ 

ПОДАРОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ОБЛІК 
 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Інструкція регулює порядок прийому та обліку документів, подарованих 

бібліотеці фізичними та юридичними особами. 

1.2. Інструкція розроблена згідно «Інструкції з обліку документів, що 

знаходяться в бібліотечних фондах» (затверджена наказом Міністерства 

культури і туризму України № 22 від 3.04.2007).  

1.3. Облік подарованих документів – комплекс операцій, який забезпечує 

реєстрацію і узагальнення відомостей про обсяг, склад надходжень. 

1.4. Обліку підлягають усі види документів, що надходять до бібліотечних 

фондів або вилучаються з них, незалежно від виду документа та його 

матеріальної основи та шляхів надходження. 

 

2. Порядок прийому подарунків 

 

2.1. Приймання документів  

2.1.1. Приймання подарованих документів (книг, альбомів інших 

видань) здійснюється за супровідними документами, роль яких можуть 

виконувати сформовані бібліотекою списки за визначеною бібліотекою 

формою. 

2.1.2. При формуванні супровідного документу (списку) вносяться 

записи про автора, назву, рік видання, наявну або визначену комісією 

вартість кожного подарунка, а також прізвище дарувальника. 

2.2. Документи, отримані без зазначення ціни обов’язково оцінюються. 

2.2.1. Оцінювання здійснює комісія з формування бібліотечних фондів. 

2.2.2. Процес оцінювання книг проводиться в залежності від ринкової 

вартості книги, з урахуванням критеріїв, які впливають на визначення 

ціни.  

2.3. Оцінені комісією подарунки від фізичних та юридичних осіб фіксуються 

в акті прийняття подарованої літератури. 

 

3. Облік подарованої літератури 

 

3.1. Облік подарованих документів здійснюється за загальними 

принципами: 

3.1.1. Своєчасність відображення в облікових документах кожного 

факту надходження.  

3.1.2. Сумарний та індивідуальний облік документів згідно з 

«Інструкцією з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних 

фондах».  
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3.2. Акт прийняття подарованої літератури з супровідним документом 

передається в бухгалтерію. 

3.3. Відповідальність за виконання інструкції покладається на завідуючого 

відділом комплектування та наукового опрацювання документів. 
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ІНСТРУКЦІЯ  

ПРО ПОРЯДОК СПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Інструкція визначає загальні правила та порядок списання бібліотечних 

фондів відповідно до діючих нормативних документів: «Положення з 

бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України № 611 від 26.06.2013 р.; наказом 

Міністерства фінансів України № 818 від 13.09.2016 р. «Про затвердження 

типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного 

сектору та порядку їх складання», Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну 

справу». 

1.2. Для списання вилучених з бібліотеки документів за наказом першого 

проректора комісія, що поновлюється за потребою. До складу комісії входять: 

перший проректор (голова комісії), директор бібліотеки або його заступник, 

головний бухгалтер або його заступник, або інші працівники бухгалтерії, які 

обліковують матеріальні цінності та завідуючі відділами бібліотеки.  

 

2. Порядок виявлення та відбору документів 

 

2.1. Визначення одиниць обліку для вилучення документів та видів видань 

неопублікованих документів здійснюється відповідно до міжгалузевого 

стандарту «Бібліотечна статистика». 

2.2. Списанню підлягають документи за такими причинами:  

2.2.1. Непридатні для подальшого використання (зайві примірники, 

непрофільні, дефективні). 

2.2.2. Виявлені в результаті інвентаризації як недостача. 

2.2.3. Морально застарілі. 

2.2.4. Фізично зношені. 

2.2.5. Втрачені користувачами. 

2.2.6. Пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що їх 

відновлення є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть 

бути реалізовані). 

2.3. Виявлення та відбір документів для вилучення здійснюється на підставі 

вивчення складу і використання фонду шляхом його суцільного перегляду. 

Документи, що готуються до вилучення, звіряються з довідковим апаратом 

бібліотеки, при цьому з’ясовується кількість примірників документів, що 

залишаються у фонді. 

2.4. Завідуючий відділом, з фонду якого вибувають документи, відповідає за 

якість їх відбору. 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16
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3. Порядок вилучення документів з фонду бібліотеки 

 

3.1. За результатами роботи комісії складається  «Акт № ___ списання 

вилучених документів з бібліотечного фонду»  відповідно до наказу Мінфіну 

України № 818 від 13.09.2016 р. «Про затвердження типових форм з обліку та 

списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх 

складання».  Акт підписує і несе відповідальність за правильність його 

складання завідуючий відділом комплектування та наукового опрацювання 

документів. 

3.2. В один акт включаються документи, що вилучаються з однієї причини, 

в кількості не більше 300 одиниць. 

3.3. Акти  на списання документів складаються у двох примірниках. 

Документи в списку розташовуються у порядку зростання інвентарних номерів.  

3.4. В актах на списання небалансових документів, ціна документів та їх 

загальна вартість не зазначається. 

3.5. Акти на списання документів втрачених користувачами і замінених 

рівноцінними складаються за загальними правилами на підставі записів у 

«Зошиті обліку книг, що отримані від читачів замість загублених» (далі 

«Зошит…»). В акті зазначаються початковий і кінцевий номер документів, що 

вилучаються і відповідають запису в «Зошиті...», де зазначається № акта і дата. 

Додатково складається один примірник акта на прийняття документів, що 

передаються до відділу комплектування та наукового опрацювання документів. 

В акті вказується початковий і кінцевий номер документів, що приймаються і 

відповідають «Зошиту...», де вказується № акта і дата. 

3.6. Акти на списання документів втрачених користувачами, що померли або 

невідоме їх місцезнаходження, складаються за загальними правилами. До них 

додаються довідки. 

3.7. Акти на списання документів, що вибули внаслідок аварій, стихійних 

подій, встановлених і зафіксованих крадіжок складаються за загальними 

правилами, до акта про списання додається акт про аварію, стихійні події з 

поясненням причин, що виникли та зазначаються заходи, прийняті щодо винних 

осіб. 

3.8. Акти на списання документів, виявлених як недостача в результаті 

інвентаризації – понад природних втрат, втрати від псування, стихійного лиха 

(повені, пожежі та інше), а також, коли конкретні винуватці не встановлені 

(втрати від нерозкритих крадіжок тощо) – складаються лише після висновків 

комісії з інвентаризації, після ретельної перевірки дійсної відсутності винних 

осіб і вжиття потрібних заходів задля недопущення фактів втрат у подальшому. 

Вони складаються за загальними правилами, а також зазначається причина 

вибуття та додаються заходи, яких вжито задля попередження таких втрат. 

3.9. Недостача документів бібліотечного фонду, виявлена в результаті 

інвентаризації – понад норми природних втрат, втрати від псування, стихійного 

лиха (повені, пожежі та інше), а також, коли конкретні винуватці не встановлені 

(втрати від нерозкритих крадіжок тощо) – списуються з балансу бібліотеки лише 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16
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після ретельної перевірки дійсної відсутності винних осіб і вжиття потрібних 

заходів задля недопущення фактів втрат у подальшому в такому порядку: 

3.10. Списання документів бібліотечного фонду проводиться за первісною 

вартістю або за відновлювальною вартістю (у разі проведення індексації або 

переоцінки фондів). 

3.11. Акт підписується членами комісії; при залученні фахівців для 

консультації вони також підписують акт. Підписаний акт передається для 

затвердження ректору. 

3.12. Затверджений акт передається до відділу комплектування та наукового 

опрацювання документів.  

3.13. Вилучення з усіх каталогів бібліотеки карток на документи, що 

вибувають, здійснює відділ комплектування та наукового опрацювання 

документів на підставі акта.  

3.14. Вилучені документи здаються установам, що займаються заготівлею 

макулатури. Квитанції про їх здачу передаються до бухгалтерії. 

3.15. Акти на вилучені документи з фонду бібліотеки та списки до них 

зберігаються до ліквідації бібліотеки. 
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ІНСТРУКЦІЯ 

З ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Робота з інвентаризації бібліотечних фондів регулюється «Положенням 

про інвентаризацію активів і зобов’язань» (затвердженим наказом Мінфіну 

України № 879 від 02.09.2014 р.), наказом Міністерства фінансів України № 818 

від 13.09.2016 р. «Про затвердження типових форм з обліку та списання 

основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання»  

1.2. Інвентаризація бібліотечних документів проводиться з метою 

забезпечення достовірності даних обліку шляхом зіставлення з фактичною 

наявністю документів у фонді. 

1.3. Інвентаризації підлягають фонди структурних підрозділів або їх частини 

і проводяться за їх місцем знаходженням та за участю відповідальних осіб. Під 

час інвентаризації в обов’язковому порядку проводиться констатація наявності 

документів. 

1.4. Основними завданнями інвентаризації є: 

1.4.1. Виявлення фактичної наявності документів. 

1.4.2. Встановлення відповідності документів обліковим документам. 

1.4.3. Виявлення документів, що відсутні у фонді, встановлення причин 

їх відсутності. 

1.4.4. Виявлення помилок в облікових документах, шифруванні 

документів та їх виправлення. 

1.4.5. Виявлення документів, що не пройшли інвентаризацію та їх 

облік. 

1.4.6. Перевірка правильності розстановки фонду. 

1.4.7. Перевірка правильності оформлення видачі документів 

користувачам, виявлення заборгованості. 

1.4.8. Виявлення документів, що не відповідають профілю відділу, та 

перерозподіл між відділами бібліотеки. 

1.4.9. Виявлення документів, що потребують ремонту, оправи, 

здійснення перешифрування. 

1.4.10. Виявлення раніше вилучених документів. 

1.4.11. Виявлення прогалин у комплектуванні. 

1.5. Інвентаризації підлягають фонди всіх структурних підрозділів. 

1.6. Інвентаризація бібліотечних фондів проводиться (для бібліотек з 

кількістю фонду від 100 тис. до 500 тис.) протягом п’яти років з охопленням 

щорічно не менше 20 відсотків одиниць (згідно з «Положенням про 

інвентаризацію активів і зобов’язань», затвердженого наказом Мінфіну України 

№ 879 від 02.09.2014 р.) відповідно до річних планів структурних підрозділів та 

бібліотеки. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16
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1.7. У разі непередбачених та стихійних подій (пожежа, затоплення, тощо) 

інвентаризація проводиться поза планом за наказом директора бібліотеки. 

 

2. Порядок проведення інвентаризації 

 

2.1. Для проведення інвентаризації наказом директора бібліотеки 

створюється комісія з числа працівників за обов’язкової участі головного 

(старшого) бухгалтера. Інвентаризаційну комісію очолює директор бібліотеки 

або заступник. Наказом установлюються також терміни початку та закінчення 

робіт з проведення інвентаризації та порядок відображення її результатів у 

обліку. До складу комісії входять: завідуючий відділом книгозберігання, 

завідуючий відділом комплектування та наукового опрацювання документів, 

завідуючий відділом обслуговування користувачів, завідуючий відділом 

інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення.  

2.2. У проведенні інвентаризації бібліотечного фонду беруть участь 

співробітники відділу, сектору, що перевіряється, допускається залучення 

представників інших структурних підрозділів. 

2.3. Голова комісії керує інвентаризацією, заступник голови комісії складає 

план проведення інвентаризації, розподіляє роботу між членами комісії та 

співробітниками, перевіряє їх якість, веде облік роботи, проводить та оформлює 

підсумки інвентаризації, слідкує за виправленням помилок, виявлених у ході 

інвентаризації. 

2.4. Інвентаризація бібліотечних фондів проводиться в три етапи: підготовка 

до інвентаризації, інвентаризація фонду, підведення підсумків та оформлення 

результатів. 

2.5. Перед проведенням інвентаризації проводиться інструктаж її учасників, 

готуються відповідні документи обліку (інвентарні книги, генеральний каталог), 

а також відповідний інвентар (ручки, штемпелі, картки тощо), перевіряється 

розстановка видань на полицях. 

2.6. Інвентаризація бібліотечних фондів проводиться за списками 

документів, які формуються за допомогою програмного забезпечення 

«УФД/Бібліотека», містять записи про документи та їх місце у фонді. Записи 

групуються  за місцем збереження, в середині кожного – за шифрами згідно з 

таблицями УДК. 

2.7. В ході інвентаризації проводиться звірка титульного листка документа з 

контрольними списками, списків – з генеральним каталогом. Дані про 

документи, видані користувачам, беруться з облікових форм (формулярів 

користувачів, читацьких вимог). 

2.8. При збіганні даних титульного листа документа з відповідними даними 

про нього в списку на документі ставиться відмітка про інвентаризацію. 

2.9. Всі виявлені помилки у шифруванні документів підлягають 

виправленню. 

2.10. У разі відсутності документа в інвентарній книзі або контрольному 

списку ставиться відмітка – «немає на місці», потім проводиться повторний 
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розшук документів, до якого залучаються співробітники структурного фонду, де 

здійснюється інвентаризація. 

2.11. На документи, що не знайдені, складається  список невиявлених 

документів, який друкується у двох примірниках. Він є підставою для підведення 

підсумків інвентаризації. 

 

3. Оформлення результатів інвентаризації 

 

3.1. Після закінчення перевірки протягом 10 днів комісія повинна оформити 

її підсумки. 

3.2. Інвентаризація бібліотечних фондів завершується складанням акта 

інвентаризації, в якому вказується: хто і коли здійснював перевірку, які облікові 

документи було перевірено, скільки творів друку та інших документів повинно 

бути в наявності за даними облікових документів, яку кількість книг фактично 

виявлено, в тому числі скільки книг на момент інвентаризації видано і 

знаходиться у читачів, скільки творів друку не вистачає та яка їхня вартість. До 

акта додається список книг та інших документів фонду, які не були виявлені 

перевіркою.  

3.3. Акт підписується членами комісії, що проводили інвентаризацію. Акт і 

список, підписані членами комісії, голова комісії передає на затвердження 

ректорові університету. 

3.4. Складені документи передаються директору бібліотеки. 

3.5. Комісія разом із директором визначають порядок регулювання 

інвентаризаційних різниць. 

 

4. Порядок регулювання інвентаризаційних різниць 

 

4.1. Виявлені при інвентаризації розходження між обліковими документами 

та наявними у бібліотечному фонді регулюються у такому порядку: 

4.1.1. Виявлені документи, що незаінвентаризовані, тобто у надлишку, 

підлягають інвентаризації та зарахуванню відповідно на збільшення 

фінансування бібліотеки з подальшим установленням причин виникнення 

надлишків і винних у цьому осіб. 

4.1.2. Нестача документів у межах затверджених норм природних 

втрат, а також втрати від псування (відсутності) документів у 

бібліотечному фонді відносяться на рахунок винних осіб за цінами, за 

якими обчислюється розмір шкоди від крадіжок, недостач, знищення і 

псування матеріальних цінностей. 
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ІНСТРУКЦІЯ 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ  

З ГЕНЕРАЛЬНИМ КАТАЛОГОМ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Генеральний каталог (далі ГК) є складовою довідково-бібліографічного 

апарату бібліотеки. 

1.2. Призначення – максимально повно, відображати фонд бібліотеки: 

інформацію про авторів, про кількість примірників кожного видання, про їх 

розподіл до підсобних фондів. 

1.3. Відображає документи з усіх підсобних фондів бібліотеки, крім 

періодичних. 

1.4. ГК є службовим каталогом. 

1.5. За характером ведення є постійним. 

1.6. ГК має зв’язки з іншими каталогами, фондом, з обліковими 

документами: 

1.6.1. Систематичним каталогом – шляхом зазначення класифікаційних 

індексів. 

1.6.2. Фондом – шляхом постановки шифру та позначок про 

місцезнаходження видання. 

1.6.3. Обліковими документами шляхом зазначення на звороті карток 

інвентарних номерів, ціни, кількості примірників документів за 

безінвентарним обліком, позначок про вилучення. 

1.7. Дані про каталог фіксуються у паспорті, який щорічно корегується 

відповідно до кількісних та якісних змін в каталозі. 

 

2. Функції 

 

2.1. Головна функція – облікова (кількість примірників кожного видання, 

місце зберігання, облікові номери тощо). 

2.2. Розкриває зміст фонду бібліотеки, містить службову інформацію про 

кожен документ. 

2.3. Є джерелом підтвердження облікових даних при інвентаризації фонду. 

2.4. Сприяє проведенню аналізу фонду з метою оптимізації комплектування. 

 

3. Зміст та структура 

 

3.1. У генеральному каталозі зведені фонди всіх підрозділів бібліотеки. 

3.2. ГК відображає всі види документів, крім періодичних: книги, брошури, 

нотні видання, дисертації, автореферати, образотворчі видання, електронні 

видання на матеріальних носіях. 
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3.3. Складовими частинами ГК є каталоги: книг, брошур, образотворчих 

видань; нотних видань; авторефератів; дисертацій; електронних видань на 

матеріальних носіях. 

3.4. Відображає видання, надруковані українською, російською й іншими 

мовами (оригінали і переклади). 

 

4. Організація ГК 

 

4.1. ГК є сукупністю друкованих каталожних карток (стандарт 

7,5см×12,5см) з бібліографічними записами та бібліотечними позначками. 

4.2. Бібліографічний опис, який є складовою бібліографічного запису 

документа, створюється за стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 «Бібліографічний 

запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

4.3. Картки розташовуються в алфавітному порядку перших слів заголовків 

бібліографічних описів. 

4.4. Бібліографічні записи розставляються за зведеним українсько-

російським алфавітом: А Б В Г Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч 

Ш Щ Ъ Ь Э Ю Я. 

4.5. Для зручності та оперативності пошуку використовуються елементи 

систематизації – створюються логічні авторські комплекси: одного автора, 

політичних партій, громадських організацій тощо. 

4.6. Розстановка бібліографічних записів в алфавітному ряду проводиться за 

принципом «слово за словом». При цьому прийменники, сполучники, вигуки 

враховуються як самостійне слово. Апостроф під час розстановки до уваги не 

береться. 

4.7. Упорядкування слів здійснюється за першою літерою першого слова. 

При збігу першої букви – по другій, при збігу другої – по третій і т. д. При збігу 

перших слів упорядкування проводиться по другому і так далі. 

4.8. Алфавітні ряди літер Е(Ё), Є, И, І, Ї створюються за написанням. 

4.9. Скорочені назви країн, організацій, закладів, які вживаються в 

заголовках бібліографічних описів, при розстановці розглядаються як одне 

слово: 

Сухомлинський 

США 

Сысоев 

4.10. Якщо назва твору починається з цифри, то під час розстановки карток 

беруть до уваги їхнє звучання: 

Верн Жуль. 20 тисяч льє під водою  

Верн Жуль. Діти капітана Гранта  

Верн Жуль. П’ятнадцятирічний капітан 

4.11. Записи творів авторів з однаковими прізвищами розставляються за 

наступним порядком: прізвища без ініціалів, прізвища з одним ініціалом, 

прізвища з двома ініціалами. В кожній підгрупі – за алфавітом ініціалів автора. 
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4.12. Подвійні прізвища під час розстановки карток розглядаються як два 

слова. Записи творів таких авторів розставляються після записів на твори 

авторів, прізвища яких співпадають з першою частиною подвійного прізвища. 

4.13. Записи творів одного автора розставляються у логічному порядку 

зменшення повноти видань: 

Повне зібрання творів 

Зібрання творів 

Твори 

Окремі твори за абеткою назв 

4.14. Основні записи творів двох та трьох авторів розставляються під 

прізвищем першого автора. 

4.15. У випадку, коли одні й ті самі початкові слова в одних записах 

означають прізвище автора, а в інших служать першим словом заголовка або 

назвою колективу, спочатку ставлять записи під індивідуальним автором, потім 

під колективним автором, далі під заголовком:  

Київська О. І. (індивідуальний автор) 

Київська міська Рада (колективний автор) 

Київська весна (назва книги) 

4.16. У випадку, коли основна назва твору являє собою ім'я, по батькові та 

прізвище персони, якій присвячено видання, в такому випадку розстановка 

провадиться за прізвищем, яке зазначається у верхньому правому кутку картки 

або для виразності підкреслюється: Тарас Григорович Шевченко: Біографія. 

4.17. Записи одних і тих же зібрань та окремих видань розставляються у 

зворотній хронології видань. 

4.18. Записи всіх перевидань однієї  назви розставляються в зворотно-

хронологічній послідовності. 

4.19. Записи видань, що продовжуються, розставляються в прямій 

хронології. 

4.20. Записи творів іноземних авторів у перекладах розставляються спочатку 

українською мовою, за ними – російською. 

 

5. Оформлення каталогу і картки 

 

5.1. Каталожні картки оформляються бібліотечними позначками на лицьовій 

стороні картки: 

 шифр книги (в верхньому лівому кутку); 

 повний індекс (в правому нижньому кутку) – ISBN (в лівому 

нижньому кутку); 

на зворотній стороні картки;  

 інвентарні номер; 

 відомості про кількість примірників видання, що пройшли 

безінвентарний облік – місце збереження кожного примірника – ціна 

видання;  

 позначки про вилучення видань з фонду. 
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5.2. Внутрішнє оформлення каталогу. Каталог оформляється каталожними 

роздільниками із зазначенням літери або першого складу слів, що є початковими 

в заголовку опису документа, або слова, що є першим в описі документів 

логічного авторського комплексу:  

 ділення І ступеня – центральними роздільниками;  

 ділення ІІ ступеня – ліво-боковими роздільниками; 

 ділення ІІІ ступеня – право-боковими. 

5.3. Зовнішнє оформлення каталогу 

5.3.1. ГК має заголовок. 

5.3.2. Складові частини також мають свої заголовки 

5.3.3. Кожна каталожна шухляда має інформаційну етикетку, напис на 

якій відповідає змісту шухляди (літера, чи початковий склад опису 

першої картки та літера чи початковий склад опису останньої картки). Тут 

же зазначено порядковий номер (місце розташування в каталожній шафі). 

 

6. Редагування генерального каталогу 

 

6.1. Організація та редагування каталогу здійснюється співробітниками 

відділу комплектування та наукового опрацювання документів. 

6.2. Каталог поповнюється постійно, у міру надходження нових документів 

до фонду. 

6.3. При вилученні документів з фонду бібліотеки після затвердження акта 

про списання відповідні картки вилучаються з фонду. 

6.4. У разі необхідності зношені картки, роздільники, етикетки на шухлядах 

оновлюються – заміняються новими. 

6.5. Співробітники з інших відділів можуть звертатися до ГК для з’ясування 

робочих питань у присутності працівників відділу комплектування та наукового 

опрацювання документів. 
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ІНСТРУКЦІЯ  

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ  

З АЛФАВІТНИМ КАТАЛОГОМ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Алфавітний каталог (далі АК) є складовою довідково-бібліографічного 

апарату бібліотеки. 

1.2. Призначення – відображення документного фонду бібліотеки, складу 

авторів, представлених в ньому, допомога при пошуку документів певного 

автора (індивідуального, колективного) або за певною назвою. 

1.3. За призначенням поєднує завдання читацького і службового. 

1.4. За характером ведення є постійним. 

1.5. Дані про каталог фіксуються у паспорті, який щорічно корегується 

відповідно до кількісних та якісних змін в каталозі. 

 

2. Функції 

 

2.1. Розкриває наповнення фонду документами індивідуальних та 

колективних авторів. 

2.2. Допомагає користувачеві при доборі документів визначеного автора. 

2.3. Сприяє швидкому відбору документів за ознакою авторства у підготовці 

бібліотечних заходів. 

2.4. Несе інформацію для аналізу повноти фонду за ознакою авторства. 

 

3. Зміст каталогу 

 

3.1. Відображає документи основного та підсобних фондів бібліотеки (крім 

нотного та періодичних видань). 

3.2. За видами видань. 

3.3. Відображає документи, що видані українською, російською й іншими 

мовами.  

 

4. Організація каталогу 

 

4.1. АК є сукупністю друкованих каталожних карток 

(стандарт7,5см×12,5см) з бібліографічними записами та бібліотечними 

позначками. 

4.2. Бібліографічний опис, який є складовою бібліографічного запису 

документа, створюється за стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 «Бібліографічний 

запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

4.3. Картки розташовуються в алфавітному порядку перших слів заголовків 

бібліографічних описів. 
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4.4. Бібліографічні записи розставляються за зведеним українсько-

російським алфавітом: А Б В Г Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч 

Ш Щ Ъ Ь Э Ю Я. 

4.5. Для зручності та оперативності пошуку використовуються елементи 

систематизації – створюються логічні авторські комплекси: одного автора, 

політичних партій, громадських  організацій тощо. 

4.6. Розстановка бібліографічних записів в алфавітному ряду проводиться за 

принципом «слово за словом». При цьому прийменники, сполучники, вигуки 

враховуються як самостійне слово. Апостроф під час розстановки до уваги не 

береться. 

4.7. Упорядкування слів здійснюється за першою літерою першого слова. 

При збігу першої букви – по другій, при збігу другої – по третій і т.д. При збігу 

перших слів упорядкування проводиться по другому і т.д. 

4.8. Алфавітні ряди літер Е(Ё), Є, И, І, Ї створюються за написанням. 

4.9. Скорочені назви країн, організацій, закладів, які вживаються в 

заголовках бібліографічних описів, при розстановці розглядаються як одне 

слово:  

Сухомлинський 

США 

Сысоев 

4.10. Якщо назва твору починається з цифри, то під час розстановки карток 

беруть до уваги їхнє звучання: 

Верн Жуль. 20 тисяч льє під водою 

Верн Жуль. Діти капітана Гранта 

Верн Жуль. П’ятнадцятирічний капітан 

4.11. Записи творів авторів з однаковими прізвищами розставляються за 

наступним порядком: прізвища без ініціалів, прізвища з одним ініціалом, 

прізвища з двома ініціалами. В кожній підгрупі – за алфавітом ініціалів автора. 

4.12. Подвійні прізвища під час розстановки карток розглядаються як два 

слова. Записи творів таких авторів розставляються після записів на твори 

авторів, прізвища яких співпадають з першою частиною подвійного прізвища. 

4.13. Записи творів одного автора розставляються у логічному порядку 

зменшення повноти видань: 

Повне зібрання творів 

Зібрання творів 

Твори 

Окремі твори за абеткою назв 

4.14. Основні записи творів двох та трьох авторів розставляються під 

прізвищем першого автора. 

4.15. У випадку, коли одні й ті самі початкові слова в одних записах 

означають прізвище автора, а в інших служать першим словом заголовка або 

назвою колективу, спочатку ставлять записи під індивідуальним автором, потім 

під колективним автором, далі під заголовком: 

Київська О. І. (індивідуальний автор) 

Київська міська Рада (колективний автор) 
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Київська весна (назва книги) 

4.16. У випадку, коли основна назва твору являє собою ім’я, по батькові та 

прізвище персони, якій присвячено видання, в такому випадку розстановка 

проводиться за прізвищем, яке зазначається у верхньому правому кутку картки 

або для виразності підкреслюється: 

Тарас Григорович Шевченко: Біографія. 

4.17. Записи одних і тих же зібрань та окремих видань розставляються у 

зворотній хронології видань. 

4.18. Записи всіх перевидань однієї  назви розставляються в зворотно-

хронологічній послідовності. 

4.19. Записи видань, що продовжуються, розставляються в прямій 

хронології. 

4.20. Записи творів іноземних авторів у перекладах розставляються спочатку 

українською мовою, за ними – російською. 

 

5. Оформлення каталогу і картки 

 

5.1. Каталожні картки оформляються бібліотечними позначками на лицьовій 

стороні картки: 

 шифр книги (в верхньому лівому кутку); 

 повний індекс (в правому нижньому кутку) – ISBN (в лівому 

нижньому кутку). 

5.2. Внутрішнє оформлення каталогу. Каталог оформляється каталожними 

роздільниками із зазначенням літери або першого складу слів, що є початковими 

в заголовку опису документа, або слова, що є першим в описі документів 

логічного авторського комплексу: 

 ділення І ступеня – центральними роздільниками;  

 ділення ІІ ступеня – ліво-боковими роздільниками;  

 ділення ІІІ ступеня – право-боковими.  

5.3. Зовнішнє оформлення каталогу. 

5.3.1. Алфавітний каталог має заголовок. 

5.3.2. Кожна каталожна шухляда має інформаційну етикетку, напис на 

якій відповідає змісту шухляди (літера, чи початковий склад опису 

першої картки та літера чи початковий склад опису останньої картки). Тут 

же зазначено порядковий номер шухляди (місце розташування в 

каталожній шафі). 

 

6. Редагування каталогу 

 

6.1. Організація та редагування каталогу здійснюється співробітниками 

відділу комплектування та наукового опрацювання документів. 

6.2. Каталог поповнюється постійно, у міру надходження нових документів 

до фонду. 
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6.3. При вилученні документів з фонду бібліотеки після затвердження акта 

про списання відповідні картки вилучаються з каталогу. 

6.4. У разі необхідності зношені картки, роздільники, етикетки на шухлядах 

оновлюються – замінюються ідентичними новими. 

6.5. Каталог знаходиться в інформаційно-бібліографічному відділі.  

6.6. Користувачі можуть звертатися до АК у пошуку документів самостійно 

або за допомогою працівників бібліотеки.  
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ІНСТРУКЦІЯ 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ  

З СИСТЕМАТИЧНИМ КАТАЛОГОМ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Систематичний каталог (далі СК) є частиною довідково-

бібліографічного апарату бібліотеки. 

1.2. Призначення систематичного каталогу – відображення фонду 

бібліотеки, його тематичного складу, допомога при пошуку документів з певних 

тем, проблем, питань. 

1.3. За призначенням поєднує завдання читацького і службового. 

1.4. За характером ведення є постійним. 

1.5. Дані про каталог фіксуються у паспорті, який щорічно корегується 

відповідно до кількісних та якісних змін в каталозі. 

 

2. Функції 

 

2.1. Розкриває тематичне наповнення бібліотечного фонду. 

2.2. Допомагає користувачеві при доборі документів певної тематики. 

2.3. Сприяє швидкому відбору документів при підготовці бібліотечних 

заходів. 

2.4. Несе інформацію для аналізу тематичного наповнення фонду, що сприяє 

оптимізації комплектування і структури фондів. 

 

3. Зміст каталогу 

 

3.1. Відображає фонди: книгосховища, підсобні фонди всіх відділів (крім 

абонемента нот). 

3.2. Відображає види видань: книги, брошури, образотворчі видання, 

триваючі видання, електронні видання на матеріальних носіях. Не відображає 

періодичні, інформаційні, спец види НТД (стандарти) та літературу «Для 

службового користування», книги іноземними мовами, ноти. 

3.3. Відображає документи, надруковані українською та російською мовами 

(оригінали і переклади). 

 

4. Організація каталогу 

 

4.1. СК є сукупністю друкованих каталожних карток (стандарт 

7,5см×12,5см) з бібліографічними записами та бібліотечними позначками. 

4.2. Бібліографічний опис, який є складовою бібліографічного запису 

документа, створюється за стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 «Бібліографічний 

запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 
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4.3. Розташування бібліографічних записів здійснюється в послідовності 

класифікаційних індексів відповідно до таблиць ББК для наукових бібліотек. 

4.4. Записи всіх перевидань однієї назви розставляються в зворотно-

хронологічній послідовності. 

4.5.  Записи видань, що продовжуються, розставляються в прямій 

хронології. 

4.6. Для зручності та оперативності пошуку в СК використовується 

алфавітна розстановка карток в межах найменших ділень (за зведеним 

українсько-російським алфавітом: А Б В Г Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т 

У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Э Ю Я. 

4.7. Розстановка бібліографічних записів в алфавітний ряд проводиться за 

принципом «слово за словом». При цьому прийменники, сполучники, вигуки 

враховуються як самостійне слово. Апостроф під час розстановки до уваги не 

береться. 

4.8. Упорядкування слів здійснюється за першою літерою першого слова. 

При збігу першої букви – по другій, при збігу другої – по третій і т.д. При збігу 

перших слів упорядкування проводиться по другому і т.д. 

4.9. Алфавітні ряди літер Е(Ё), Є, И, І, Ї створюються за написанням. 

4.10. Записи творів іноземних авторів у перекладах розставляються спочатку 

українською мовою, за ними – російською мовою. 

4.11. Скорочені назви країн, організацій, закладів, які вживаються в 

заголовках бібліографічних описів, при розстановці розглядаються як одне 

слово. 

4.12. Записи творів одного автора розставляються у логічному порядку 

зменшення повноти видань: 

 повне зібрання творів; 

 зібрання творів; 

 твори;  

 окремі твори за абеткою назв. 

4.13. Записи одних і тих же зібрань та окремих видань розставляються у 

зворотній хронології видань. 

4.14. Записи творів авторів з однаковими прізвищами розставляються за 

наступним порядком: прізвища без ініціалів, прізвища з одним ініціалом, 

прізвища з двома ініціалами. В кожній підгрупі – за алфавітом ініціалів автора. 

4.15.  Подвійні прізвища під час розстановки карток розглядаються як два 

слова. Записи творів таких авторів розставляються після записів на твори 

авторів, прізвища яких співпадають з першою частиною подвійного прізвища. 

4.16. Основні записи творів двох та трьох авторів розставляються під 

прізвищем першого автора. 

4.17. Якщо назва твору починається з цифри, то під час розстановки карток 

беруть до уваги їхній словесний вираз (за звучанням): 

Верн Жуль. 20 тисяч льє під водою 

Верн Жуль. Діти капітана Гранта 

Верн Жуль. П’ятнадцятирічний капітан 
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4.18. Якщо одні й ті самі початкові слова в одних записах означають 

прізвище автора, а в інших служать першим словом заголовка або назвою 

колективу, спочатку ставлять записи під індивідуальним автором, потім під 

колективним автором, далі під заголовком: 

Київська О. І. (індивідуальний автор) 

Київська міська Рада (колективний автор) 

Київська весна (назва книги) 

4.19. Якщо основна назва твору являє собою ім'я, по батькові та прізвище 

персони, якій присвячено видання, в такому випадку розстановка провадиться за 

прізвищем, яке зазначається у верхньому правому кутку картки або для 

виразності підкреслюється: 

Тарас Григорович Шевченко: Біографія. 

 

5. Оформлення каталогу і картки 

 

5.1. Каталожні картки оформляються бібліотечними позначками на лицьовій 

стороні картки: 

 шифр книги (в верхньому лівому кутку); 

 повний індекс (в правому нижньому кутку). 

5.2. Внутрішнє оформлення каталогу. Каталог оформляється роздільниками 

із зазначенням класифікаційних індексів із відповідними тематичними 

рубриками:  

– ділення І ступеня – центральними роздільниками; 

– ділення ІІ ступеня – ліво-боковими; 

– ділення ІІІ ступеня – право-боковими.  

5.3. Зовнішнє оформлення каталогу. 

5.3.1. СК має заголовок для полегшення орієнтування користувачів в 

системі каталогів. 

5.3.2. При СК розташована інформаційна листівка для полегшення 

пошуку інформації в ньому. 

5.3.3. Кожна каталожна шухляда має інформаційну етикетку, напис на 

якій відповідає змісту шухляди: класифікаційні індекси з відповідними 

тематичними рубриками. На етикетці зазначено й порядковий номер 

шухляди (місце розташування в каталожній шафі). 

 

6. Редагування каталогу 

 

6.1. Організація та редагування каталогу здійснюється співробітниками 

відділу комплектування та наукового опрацювання документів. 

6.2. Каталог поповнюється постійно, у міру надходження нових документів 

до фонду. 

6.3. При вилученні документів з фонду бібліотеки після затвердження акта 

про списання відповідні картки вилучаються з каталогу. 

6.4. У разі необхідності зношені картки, роздільники, етикетки на шухлядах 

оновлюються – замінюються ідентичними новими. 
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6.5. Каталог знаходиться в інформаційно-бібліографічному відділі.  

6.6. Користувачі можуть звертатися до СК у пошуку документів самостійно 

або за допомогою працівників відділу.  
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РОЗДІЛ 3 

РЕГЛАМЕНТУЮЧІ ДОКУМЕНТИ  

ВІДДІЛУ КНИГОЗБЕРІГАННЯ 
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ 
 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Відділ книгозберігання є структурним підрозділом Наукової бібліотеки 

Київського національного університету культури і мистецтв. 

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну 

справу», «Про культуру», Стратегією розвитку бібліотечної справи на період до 

2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України», 

підзаконними нормативно-правовими актами, Статутом університету та 

Положенням про бібліотеку. 

1.3. Готує річні плани та звіти про роботу відділу. 

1.4. Структура та штатний розпис відділу затверджуються ректором 

університету за поданням директора бібліотеки.  

1.5. Працівники відділу призначаються та звільняються наказом ректора за 

поданням директора бібліотеки. 

 

2. Основні завдання 

 

2.1. Наукова організація основного фонду та фондів. 

2.2. Забезпечення задоволення запитів користувачів усіма видами зібраних 

бібліотекою документів.  

2.3. Сприяння розвитку та вдосконалення методів і форм зберігання 

документних фондів. 

2.4. Забезпечення збереження фондів документів. 

 

3. Функції 

 

3.1. Прийом документів з відділу комплектування та наукового опрацювання 

документів, розподіл їх та передача на тривале зберігання. 

3.2. Організація і раціональне розміщення фондів для забезпечення їх 

зберігання та максимального використання площі книгосховища.  

3.3. Підбір і видача документів за вимогами користувачів бібліотеки.  

3.4. Ведення топографічного каталога та картотеки-індикатора книг, 

переданих до відділів бібліотеки, для контролю за зберіганням фондів. 

3.5. Перевірка документних фондів книгосховища згідно з перспективними 

та поточними планами роботи, участь у перевірці в інших відділах бібліотеки. 

3.6. Аналіз використання фонду та вивчення відмов користувачам для 

виявлення прогалин у фонді. 

3.7. Вилучення застарілих, дублетних та зношених документів з основного 

фонду.  

3.8. Організація реставраційних робіт пошкоджених документів. 
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3.9. Вивчення і впровадження в практику досвіду роботи інших бібліотек зі 

зберігання і використання фондів. 

3.10. Здійснення заходів, що сприяють підвищенню рівня професійної 

підготовки співробітників відділу. 

 

4. Права та обов’язки 

 

4.1. Відділ має право:  

4.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, 

зазначених у Положенні. 

4.1.2. Визначати умови користування фондом відділу на основі правил 

користування бібліотекою. 

4.1.3. Вилучати зі своїх фондів документи відповідно до нормативно-

правових актів. 

4.1.4. Вивчати досвід інших бібліотек з питань збереження та 

реставрації документів. 

4.1.5. Ознайомлюватися з проектами рішень, що стосуються діяльності 

відділу. 

4.2. Працівники відділу мають право: 

4.2.1. На підтримку з боку бібліотеки та університету в організації 

підвищення кваліфікації працівників. 

4.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, 

які передбачені для працівників освіти і культури. 

4.2.3. На щорічну відпустку згідно Закону України «Про відпустки» за 

відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку. 

4.3. Працівники відділу зобов’язані: 

4.3.1. Виконувати трудові обов’язки згідно з нормативно-правовими 

актами про працю в Україні. 

4.3.2. Забезпечувати збереження документів та обладнання відділу 

згідно з діючими законодавчими актами.  

4.4. Відділ зобов’язаний: 

4.4.1. Своєю діяльністю сприяти реалізації прав користувачів на 

бібліотечне обслуговування, встановлених Законом України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу». 

4.4.2. Звітувати про свою роботу перед директором бібліотеки.  

4.4.3. Виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі 

бібліотечної справи. 

 

5. Відповідальність та керівництво 

 

5.1. Керівництво відділом здійснює завідуючий, який підпорядковується 

директору бібліотеки та є членом методичної ради. 

5.2. Завідуючий несе повну відповідальність перед керівництвом бібліотеки 

за організацію роботи відділу. 
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5.3. Обов’язки працівників відділу визначаються посадовою інструкцією, 

затвердженою ректором університету. 

5.4. Працівники відділу, з вини яких завдано матеріальної шкоди майну 

бібліотеки, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством 

України. 

 

6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами 

 

6.1. Відділ співпрацює з відділами: 

6.1.1. Комплектування та наукового опрацювання документів. 

6.1.2. Інформаційно-бібліографічним. 

6.1.3. Обслуговування користувачів. 

6.1.4. Науково-методичним. 

6.1.5. Інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення. 

6.2. Співпрацює з факультетами та кафедрами університету. 
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ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО СЕКТОР РІДКІСНИХ ТА ЦІННИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Сектор рідкісних та цінних документів є структурним підрозділом 

бібліотеки. 

1.2. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну 

справу», «Основами законодавства України про культуру», Стратегією 

розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек 

задля забезпечення сталого розвитку України» підзаконними нормативно-

правовими актами, «Порядком відбору рукописних книг, рідкісних і 

цінних видань до Державного реєстру національного культурного 

надбання», затвердженою Наказом Міністерства  культури України від 

14.06.2016 р. № 437, Статутом університету та Положенням про 

бібліотеку. 

1.3. Готує річні плани та звіти про роботу сектору. 

1.4. Структура та штатний розпис сектору затверджуються ректором 

університету за поданням директора бібліотеки.  

1.5. Працівники сектору призначаються та звільняються наказом ректора за 

поданням директора бібліотеки. 

 

2. Основні завдання 

 

2.1. Зберігання і наукова організація фонду рідкісних та цінних документів. 

2.2. Сприяння розвитку та вдосконаленню методів і форм зберігання 

рідкісних та цінних документів. 

2.3. Забезпечення збереження документів підфонду. 

2.4. Здійснення заходів, що сприяють підвищенню рівня професійної 

підготовки співробітників сектору. 

 

3. Функції 

 

3.1. Організація та раціональне розміщення рідкісних та цінних документів 

для забезпечення їх зберігання. 

3.2. Ведення обліку, паспортизація документів фонду. 

3.3. Підбір і видача документів за вимогами користувачів. 

3.4. Щорічна перевірка сектору документного фонду згідно з Положенням 

про фонд рідкісних та цінних документів. 

3.5. Організація реставраційних робіт пошкоджених документів. 

3.6. Вивчення і впровадження в практику діяльності досвіду роботи інших 

бібліотек зі зберігання і використання фондів рідкісних та цінних документів. 
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3.7. Оцифрування документів з метою їх зберігання. 

 

4. Права та обов’язки 

 

4.1. Сектор має право: 

4.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, 

зазначених у Положенні. 

4.1.2. Визначати умови користування фондом документів сектору на 

основі правил користування бібліотекою та Положенням про фонд 

рідкісних та цінних документів. 

4.1.3. Співпрацювати з іншими бібліотеками з питань збереження та 

реставрації документів. 

4.1.4. Ознайомлюватися з проектами рішень, що стосуються діяльності 

сектору. 

4.2. Працівники сектору мають право: 

4.2.1. На підтримку з боку бібліотеки та університету в організації 

підвищення кваліфікації працівників сектору.  

4.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, 

які передбачені для працівників освіти і культури. 

4.2.3. На щорічну відпустку згідно з Законом України «Про відпустки» 

за відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку. 

4.3. Працівники сектору зобов’язані: 

4.3.1. Виконувати трудові обов’язки згідно з нормативно-правовими 

актами про працю в Україні. 

4.3.2. Забезпечувати збереження документів та обладнання згідно з 

діючими законодавчими актами.  

4.4. Сектор зобов’язаний: 

4.4.1. Своєю діяльністю сприяти реалізації прав користувачів на 

бібліотечне обслуговування, встановлених Законом України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу». 

4.4.2. Звітувати про свою роботу перед директором бібліотеки.  

4.4.3. Виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі 

бібліотечної справи. 

 

5. Відповідальність та керівництво 

 

5.1. Керівництво сектором здійснює завідувач, який підпорядковується 

директору бібліотеки, є членом методичної ради. 

5.2. Завідувач несе повну відповідальність перед керівництвом бібліотеки за 

організацію роботи сектору. 

5.3. Обов’язки працівників сектору визначаються посадовою інструкцією, 

затвердженою ректором університету. 

5.4. Працівники сектору, з вини яких завдано матеріальної шкоди 

бібліотечному фонду, несуть відповідальність згідно з чинним 

законодавством України. 
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6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами 

 

6.1. Сектор співпрацює з відділами: 

6.1.1. Книгозберігання. 

6.1.2. Комплектування та наукового опрацювання документів. 

6.1.3. Інформаційно-бібліографічним. 

6.1.4. Обслуговування користувачів.  

6.1.5. Науково-методичним.  

6.1.6. Інформаційних технологій та комп'ютерного  забезпечення. 

6.2. Співпрацює з факультетами та кафедрами університету. 
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ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ФОНД РІДКІСНИХ ТА ЦІННИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про фонд рідкісних та цінних документів Наукової 

бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв – 

основний документ, що визначає принципи та порядок формування фонду 

рідкісних та цінних документів бібліотеки (організацію, управління, зберігання, 

особливості користування). 

1.2. Фонд рідкісних та цінних документів згідно з Конституцією України, 

Основами законодавства України про культуру, Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» є культурним 

надбанням українського народу, не підлягає роздержавленню та приватизації й 

перебуває під охороною закону.  

1.3. Порядок формування фонду рідкісних та цінних документів бібліотеки 

регламентується: 

– Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями 

Президента України, відповідними постановами Кабінету Міністрів України; 

– правилами, інструкціями, розпорядженнями та рекомендаціями 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, щодо 

формування та збереження бібліотечних фондів; 

– державними стандартами України з питань бібліотечної та архівної справи. 

1.4. Збереження фонду рідкісних та цінних документів як матеріальної та 

духовної цінності означає цілісність і незмінність фізичного стану документів, їх 

розміщення в спеціально пристосованих та обладнаних приміщеннях, 

забезпечення відповідного технологічного режиму утримання, додержання 

правил користування, їх охорони в процесі формування та зберігання фонду. 

1.5. Положення про фонд рідкісних та цінних документів є робочим 

документом. До Положення можуть вноситись доповнення та виправлення 

залежно від змін, що відбуваються у структурі фондів. 

1.6. Університет забезпечує фінансові та матеріальні умови, необхідні для 

належного зберігання документів фонду рідкісних та цінних видань. 

1.7. Відповідальність за збереження фонду рідкісних та цінних документів 

покладається на дирекцію, працівників сектору у відповідності з їх посадовими 

обов’язками. 

 

2. Формування та склад фонду рідкісних та цінних документів 

 

2.1. Фонд рідкісних та цінних документів – частина основного фонду 

бібліотеки, до якого входять рідкісні, особливо цінні документи, що мають 

наукові, історичні та поліграфічні особливості. 

2.2. Фонд рідкісних та цінних документів створено при безпосередньому 



90 

перегляді фондів, каталогів бібліотеки, згідно з «Порядком відбору рукописних 

книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного 

культурного надбання», затвердженого Наказом Міністерства культури України 

від 14.06.2016 р. № 437. 

2.3. До фонду рідкісних та цінних документів включаються основні групи 

документів за такими ознаками: 

– українські (1861-1945 рр.); 

– російські (1831-1925 рр.); 

– іноземні (1801-1900 рр.). 

2.4. Фонд рідкісних і цінних видань складається з різних типів та видів 

вітчизняних та іноземних видань, наукової, навчальної, довідкової, 

інформаційної, виробничої, науково-популярної літератури. 

 

3. Збереження фонду рідкісних та цінних видань 

 

3.1. Документи, які належать до фонду рідкісних та цінних видань і які 

надходять в процесі комплектування, розміщуються і зберігаються в секторі 

рідкісних та цінних документів у спеціально обладнаних шафах. 

3.2. На цінні та рідкісні документи створена спеціальна індикаторна 

картотека. 

3.3. Для розміщення фонду використовується систематично-алфавітна та 

алфавітно-хронологічна (для видань на іноземних мовах) розстановки 

документів. 

3.4. Контроль за дотриманням правил розстановки і фізичним станом фонду 

рідкісних та цінних документів здійснюється завідувачем сектору постійно. 

3.5. До фондосховища рідкісних та цінних видань не допускаються сторонні 

особи. У разі виробничої потреби працівники інших структурних підрозділів 

можуть знаходитись у фондосховищі у присутності працівника відділу 

книгозберігання. У неробочий час у разі виробничої потреби адміністрація має 

право входити до фондосховища за узгодженням із завідувачем сектору та у 

присутності двох працівників бібліотеки. 

3.6. Забороняється залишати приміщення, де зберігаються документи, без 

нагляду, проводити у фондосховищі збори і наради, заходи, не пов’язані з 

діяльністю бібліотеки. 

3.7. Для встановлення наявності документів фонду рідкісних та цінних 

видань здійснює щорічно його планові перевірки. 

3.8. Після закінчення роботи приміщення фондосховища підлягає 

опломбуванню. 

 

4. Правила користування документами фонду рідкісних і цінних видань 

 

4.1. Право на користування документами із фонду рідкісних видань 

надається користувачам, які пройшли запис або перереєстрацію. 

4.2. Робота із рідкісними та цінними документами дозволяється тільки у 

читальному залі для науковців. 
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4.3. Одноразово користувачеві видається не більше 1-го документа. 

4.4. При наявності дефектів (відсутність сторінки, обкладинки, плями і таке 

інше) документ видається користувачу з попередженням про них. Одержання 

документа користувач засвідчує своїм підписом у книжковому формулярі. 

4.5. Приймаючи документ від користувача, черговий бібліотекар: 

– звіряє титульний аркуш книги з вимогою користувача та записом у 

формулярі; 

– перевіряє наявність ілюстрацій, вкладених аркушів, додатків, 

позначених у паспорті документа, з фактичною їхньою наявністю при 

поверненні. Повернення документів засвідчується підписом 

бібліотекаря. 

4.6. Під час роботи з рідкісними та цінними документами не дозволяється: 

– виносити їх за межі читальної зали; 

– брати документи вологими та брудними руками; 

– залишати багато закладок, оскільки це деформує блок книги; 

– перегинати книгу вздовж корінця; 

– загинати кути сторінок; 

– самостійно розрізати нерозрізані сторінки; 

– класти на видання папір, на якому робляться записи; 

– спиратися руками на книгу. 

4.7. Рідкісні та цінні документи не підлягають ксерокопіюванню, 

скануванню, фотографуванню користувачами. 
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ІНСТРУКЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ 

З ТОПОГРАФІЧНИМ КАТАЛОГОМ 
 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Топографічний каталог (ТК) – є службово-допоміжним апаратом роботи 

з фондом. 

1.2. У ТК відображені основний та всі підсобні фонди. 

1.3. Призначення каталогу – відображення інформації про місце 

знаходження документа у фонді бібліотеки. Відображає всі зміни, що виникають 

в процесі руху фондів. 

1.4. Топографічний каталог (ТК) – це сукупність бібліографічних записів, 

розташованих в алфавітному порядку перших слів заголовків або заголовків 

бібліографічних описів. 

 

2. Правила оформлення бібліографічних записів 

 

2.1. ТК складається із каталожних друкованих карток міжнародного зразку 

(стандарт 7,5см×12,5см) та карток ВКП. Бібліографічний опис документів 

здійснюється за стандартом «ДСТУ ГОСТ 7.1–2006. СІБВС. Бібліографічний 

запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» 

2.2. Каталожні картки каталогу оформляються бібліотечними позначками: 

На аверсній (лицевій) стороні картки: 

 шифр книги; 

 повний індекс; 

 на реверсній (зворотній) стороні картки; 

 інвентарні номери; 

 відомості про кількість примірників даного видання, що пройшли 

безінвентарний облік; 

 розподіл видань за місцем зберігання; 

 позначки про вилучення видань. 

2.3. Бібліографічний запис здійснюється українською, російською або 

іноземною мовами (мовою твору). 

2.4. Бібліографічні записи розставляються за зведеним російсько-

українським алфавітом: А Б В Г Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц 

Ч Ш Щ Ъ Ь Э Ю Я. 

2.5. Методом розстановки карток в топографічному каталозі є сувора абетка. 

Записи розставляють відповідно до буквеного складу їхніх початкових слів за  

порядком «слово за словом». В єдиному абетковому ряду розставляються записи, 

зроблені під прізвищем, під назвою установи чи організації, під заголовком. 

2.6. Враховуючи використання зведеної російсько-української абетки, всі 

картки, що включаються до каталогу, розставляються за таким порядком: 

абеткові ряди літер Е(Ё), Є, И, І, Ї, створюються за написанням, наприклад: 
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Евграфов 

Екологія 

Енциклопедія  

Есенин  

Етика 

Еще 

Європа 

Єгиптознавство 

Єременко  

Єсінова  

Єщенко  

Ибсен 

Иванников 

Игнатов 

Ильин 

Іваненко 

Ізюмов 

Ільф 

Інструкція 

Історія 

У разі потреби в ТК робиться відповідне посилання, наприклад:  

Економіка 

Видання російською мовою див. 

Экономика 

2.7. Записи творів одного автора, видані українською і російською мовами, 

групуються в ТК каталозі в одному місці, але двома послідовними рядами: 

спочатку розставляються картки із записами мовою оригіналу, а потім у 

перекладі. За наявності значної кількості карток мовні групи одна від одної 

відділяються роздільниками з написами: «Видання українською мовою», 

«Видання російською мовою». 

2.8. Записи творів іноземних авторів у перекладах розставляються спочатку 

українською мовою, а потім російською мовою. 

2.9. Прийменники, сполучники, вигуки під час розстановки враховуються як 

самостійне слово: 

А було це так... 

Абаєв В.М. 

2.10. Апостроф (’) під час розстановки карток до уваги не береться. 

2.11. Скорочені назви країн, організацій, закладів, які вживаються в 

заголовках, під час розстановки розглядаються як одне слово: 

Сухомлинський 

США 

Сысоев 

2.12. Записи творів одного автора розставляються у логічному порядку 

зменшення повноти видань:  

Повне зібрання творів 
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Зібрання творів 

Твори 

Вибрані твори 

Окремі твори за абеткою назв. 

2.13. Записи одних і тих же зібрань та окремих видань творів розставляються 

за зворотною хронологією років видання. 

2.14. Записи творів авторів з однаковими прізвищами розставляються за 

таким порядком: прізвища без ініціалів, прізвища з одним ініціалом, прізвища з 

двома ініціалами за абеткою авторських ініціалів: 

Воронько 

Воронько А. 

Воронько А. Г. 

Воронько В. Б. 

2.15. Подвійні прізвища під час розстановки карток розглядаються як два 

слова. Записи творів таких авторів розставляються після записів на твори 

авторів, прізвища яких співпадають з першою частиною подвійного прізвища: 

Василенко О. В 

Василенко-Гайдукевич А. Г. 

Васильченко Д. Л. 

2.16. Основні записи творів двох та трьох авторів розставляються під 

прізвищем першого автора.  

2.17. Якщо назва твору починається з цифри, то під час розстановки карток 

беруть до уваги їхній словесний вираз: 

Верн Жуль. 20 тисяч льє під водою 

Верн Жуль. Діти капитана Гранта 

Верн Жуль. П’ятнадцятирічний капитан 

2.18. Під час розстановки записів з однаковими назвами враховується абетка 

підзаголовків, які носять характер пояснень до назв: 

Велика Вітчизняна війна: Документи 

Велика Вітчизняна війна: Хроніка подій 

2.19. Якщо одні й ті самі початкові слова в одних записах означають 

прізвище автора, а в інших служать першим словом заголовка або назвою 

колективу, спочатку ставлять записи під індивідуальним автором, потім під 

колективним автором, далі під заголовком: 

Київська О. Т. (індивідуальний автор) 

Київська міська Рада (колективний автор) 

Київська весна (назва книги) 

2.20. Бібліографічні записи, складені під колективним автором, 

розташовуються за абеткою перших, а в разі їх збігу – наступних слів заголовка: 

Україна. Верховна Рада 

Україна. Верховний Суд 

Україна. Кабінет Міністрів 

Україна. Президент 

2.21. Якщо основна назва твору являє собою ім'я, по батькові та прізвище 

персони, якій присвячено видання, в такому випадку розстановка провадиться за 
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прізвищем, яке зазначається у верхньому правому кутку картки або для 

виразності підкреслюється: 

Тарас Григорович Шевченко: Біографія. 

2.22. Записи різних видань одного твору, перевидань, передруків 

розміщуються за зворотно-хронологічним порядком. 

 

3. Організація роботи 

 

3.1. До роботи з топографічним каталогом допускаються лише працівники 

відділу книгозберігання. 

3.2. Користуватися каталогом дозволяється лише у відділі книгозберігання. 

3.3. Відповідальність за стан топографічного каталогу і правильне його 

використання несуть співробітники відділу книгозберігання. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



96 

ІНСТРУКЦІЯ З ОБЛІКУ  

ЖУРНАЛЬНИХ ТА ГАЗЕТНИХ ВИДАНЬ 
 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Дана Інструкція розроблена та діє відповідно до Закону України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу» та «Інструкції з обліку документів, що 

знаходяться в бібліотечних фондах» № 530/13797 від 23.05.2007. 

1.2. Облік журнальних та газетних видань здійснюється з метою контролю 

за зберіганням документів у бібліотеці, надходженням й вибуттям періодичних 

видань, сприяє оптимальному формуванню фонду. Облік є основою для 

державного статистичного обліку, звітності, планування. 

 

2. Основні терміни 

 

2.1. Газета – періодичне видання у вигляді одного  чи  декількох аркушів  

друкованого матеріалу встановленого формату, призначене для широкого кола 

осіб, яке є джерелом письмової інформації про поточні події, пов'язані з 

внутрішніми справами, міжнародними проблемами, політикою тощо. 

2.2. Журнал – періодичне видання у вигляді блока скріплених у корінці 

аркушів друкованого матеріалу  встановленого формату в обкладинці або оправі. 

2.3. Періодичне видання – серійне  видання, що виходить через визначені 

проміжки часу з постійним для кожного року числом номерів (випусків), без 

повторів у змісті, однотипно оформленими, нумерованими і/або датованими  

випусками,  під одним і тим самим заголовком. 

2.4. Річний комплект – одиниця обліку газет, сукупність номерів (випусків) 

газети за рік, наявних у фонді бібліотеки. 

 

3. Одиниці обліку та терміни зберігання 

 

3.1. Основними одиницями обліку фонду журналів є примірник (том, номер, 

випуск) і назва видання за всі роки його надходження у фонд, незалежно від 

зміни назви журналу. 

3.2. Основними одиницями обліку фонду газет є річний комплект, що 

підлягає постійному зберіганню у вигляді підшивок, і назва комплекту видання 

за всі роки його надходження у фонд незалежно від зміни назви видання та 

повноти комплекту. 

3.3. Одиницями обліку одноденних (разових) газет є примірник (номер, 

випуск) і назва газети. 
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4. Порядок обліку. 

 

4.1. Журнальні та газетні видання обліковуються в книзі сумарного обліку 

бібліотечного фонду. Записи про надходження газетних видань заносяться на 

підставі річного підсумкового акта приймання-передачі видань (без зазначення 

ціни). Записи про надходження журнальних видань заносяться два рази на рік 

(без зазначення ціни). 

4.2. Надходження журнальних видань до бібліотеки фіксується у картках 

обліку журналів. 

4.3. Надходження газетних видань до бібліотеки фіксується у картках обліку 

газет. 

4.4. Терміни зберігання періодичних видань визначаються бібліотекою 

самостійно. При цьому враховується важливість того чи іншого періодичного 

видання для користувачів бібліотеки, площі книгосховища і т. ін. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕГЛАМЕНТУЮЧІ ДОКУМЕНТИ  

ВІДДІЛУ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ 
 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Відділ обслуговування користувачів – структурний підрозділ Наукової 

бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв, 

підпорядкований директору бібліотеки. 

1.2. Відділ обслуговування користувачів здійснює бібліотечне, 

інформаційно-бібліографічне обслуговування. 

1.3. У своїй діяльності відділ керується: Законом України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу», постановами та наказами Міністерства культури України, 

Міністерства освіти і науки України, документами про бібліотечну справу; 

наказами та розпорядженнями керівництва бібліотеки, Положенням про 

бібліотеку, правилами внутрішнього трудового розпорядку; даним Положенням. 

1.4. Структура та штатний розпис відділу затверджується ректором 

університету за поданням директора. 

1.5. Працівники відділу призначаються і звільняються наказом ректора за 

поданням директора бібліотеки. 

 

2. Основні завдання 

 

2.1. Обслуговування користувачів з використанням всіх можливостей та 

ресурсів, наявних у бібліотеці. 

2.2. Наукова організація підсобних фондів абонементу та читальних залів з 

метою ефективного задоволення читацьких запитів. 

2.3. Облік користувачів, налагодження ефективної комунікації з ними. 

2.4. Просвітницька робота з користувачами з виховання інформаційної 

культури. 

2.5. Популяризація бібліотеки, її можливостей та ресурсів на допомогу 

науковій та навчальній діяльності користувачів. 

 

3. Функції 

 

3.1. Відділ здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне 

обслуговування користувачів. 

3.1.1. Організовує диференційоване (індивідуальне та групове) 

обслуговування користувачів на абонементі та читальних залах. 

3.1.2. Організовує запис користувачів до бібліотеки, знайомить з 

правилами користування бібліотекою.  

3.1.3. Веде реєстраційну картотеку користувачів у програмі 

«УФД/Бібліотека», здійснює щорічну перереєстрацію. 

3.1.4. Бере участь в інформаційному обслуговуванні користувачів, 

виконує адресні та інші бібліографічні довідки.  
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3.1.5. Обслуговує користувачів, надаючи доступ до мережі Інтернет та 

можливість безкоштовно користуватися електронними бібліотечними 

ресурсами.  

3.1.6. Здійснює статистичний облік даних про видану/повернену 

літературу. 

3.1.7. Здійснює заходи з ліквідації заборгованості користувачів. 

3.2. Проводить систематичні перевірки правильності розстановки 

літератури у підсобних фондах відділу. 

3.3. Здійснює переоблік підсобних фондів відділу.  

3.4. Сприяє розкриттю бібліотечних фондів шляхом організації книжкових 

виставок та розробки віртуальних виставок.  

3.5. Здійснює аналітичний опис періодичних видань (Чигоріна, 14). 

 

4. Права та обов’язки 

 

4.1. Відділ обслуговування користувачів має право: 

4.1.1. Ознайомлюватися з проектами рішень, наказами, 

розпорядженнями керівництва університету, іншими локальними 

документами, що стосуються діяльності відділу. 

4.1.2. Отримувати від керівництва, методиста, завідувачів структурних 

підрозділів бібліотеки інформацію, необхідну для виконання покладених 

на відділ завдань і функцій. 

4.1.3. Визначати шляхи і методи реалізації своїх завдань. 

4.1.4. Вносити пропозиції директору бібліотеки з удосконалення 

організації роботи. 

4.1.5. За дорученням керівництва представляти бібліотеку на нарадах 

та семінарах з питань обслуговування користувачів. 

4.2. Відділ обслуговування користувачів зобов’язаний:  

4.2.1. Організовувати свою роботу згідно з чинним законодавством 

України, організаційно-розпорядчими документами бібліотеки, зокрема 

цим Положенням. 

4.2.2. Дотримуватися чинного законодавства України, правил 

внутрішнього розпорядку університету, вимог нормативних актів і 

правил з охорони праці та пожежної безпеки, виробничої санітарії.  

4.2.3. Забезпечувати раціональне використання та збереження 

закріпленого за відділом майна. 

 

5. Відповідальність та керівництво 

 

5.1. Керівництво відділом здійснює завідуючий, який підпорядковується 

директору бібліотеки та є членом методичної ради. 

5.2. Обов’язки працівників відділу визначаються посадовою інструкцією, 

затвердженою ректором.  

5.3. Режим роботи відділу визначається виробничою необхідністю й 

затверджується директором. 
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6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами 

 

6.1. Відділ співпрацює з : 

6.1.1. Відділом комплектування та наукового опрацювання документів 

з питань заміни документів, втрачених користувачами; формування 

списків на списання; замовлення на придбання літератури, пропозиції на 

доукомплектування за результатами аналізу незадоволеного попиту.  

6.1.2. Відділом інформаційних технологій та комп'ютерного 

забезпечення з питань ремонту, підтримки техніки та програмного 

забезпечення відділу. 

6.1.3. Інформаційно-бібліографічним відділом з питань 

бібліографування нотних та аналітичної обробки періодичних видань.  

6.1.4. Відділом книгозберігання з питань поповнення фондів відділу  

новими документами. 

6.1.5. Відділом науково-методичної роботи з питань організації 

підвищення кваліфікації та інноваційних форм роботи з користувачами. 
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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО СЕКТОР КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. У своїй діяльності сектор керується Законом України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу» іншими законодавчими актами України, постановами та 

наказами Міністерства культури України, провідними документами про 

бібліотечну справу; Статутом Київського національного університету культури і 

мистецтв; регламентуючою і технологічною документацією бібліотеки та 

сектору. 

1.2. Готує річні плани та звіти про роботу сектору. 

1.3. Структура та штатний розпис затверджуються ректором університету за 

поданням директора бібліотеки. 

1.4. Працівники сектору призначаються і звільняються наказом ректора за 

поданням директора бібліотеки. 

 

2. Основні завдання 

 

2.1. Налагодження внутрішньокомунікативної та зовнішньокомунікативної 

діяльності з метою популяризації можливостей та всіх напрямів роботи 

бібліотеки.  

2.2. Розкриття ресурсів бібліотеки на допомогу студентам у навчальному 

процесі, для залучення студенства до читання.  

2.3. Співпраця з кафедрами університету з метою пошуку ефективних форм 

поширення знань, наукових досягнень, культурно-просвітньої інформації. 

2.4. Розробка дизайну афіш, оголошень, інформаційних матеріалів 

бібліотеки з метою ефективного оприлюднення інформації. 

2.5. Сприяння піднесенню іміджу бібліотеки. 

 

3. Функції 

 

3.1. Організація та проведення культурно-просвітніх заходів в бібліотеці: 

презентацій, диспутів, літературних вечорів, творчих зустрічей, художніх 

виставок тощо. 

3.2. Надання практичної допомоги в художньому оформленні книжкових 

виставок (традиційній та електронній формі).  

3.3. Ведення хроніки культурно-просвітницьких заходів бібліотеки. 

3.4. Висвітлення культурно-просвітницьких заходів на сайті університету та 

бібліотеки, в соціальних мережах. 
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4. Права та обов’язки 

 

4.1. Сектор має право: 

4.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, 

зазначених у даному Положенні. 

4.1.2. Співпрацювати з іншими  бібліотеками з обміну досвідом 

організації бібліотечних заходів. 

4.1.3. Представляти бібліотеку та університет у різних установах і 

громадських організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових 

конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної справи.  

4.1.4. Одержувати від структурних підрозділів бібліотеки та 

університету матеріали й відомості, необхідні для вирішення 

поставлених перед сектором завдань. 

4.1.5. Ознайомлюватися з проектами рішень, що стосуються 

діяльності сектору. 

4.2. Працівники сектору мають право: 

4.2.1. На підтримку з боку бібліотеки та університету в організації 

підвищення кваліфікації працівників сектору. 

4.2.2. На забезпечення участі в роботі методичних об’єднань, 

наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-

інформаційної та культурно-просвітницької роботи. 

4.2.3. На представлення до різних форм заохочення, нагород та 

відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.  

4.3. Працівники сектору зобов’язані: 

4.3.1. Виконувати трудові обов’язки згідно з нормативно-правовими 

актами про працю в Україні. 

4.3.2. Забезпечувати збереження документів та обладнання відділу 

згідно з діючими законодавчими актами. 

4.4. Сектор зобов’язаний: 

4.4.1. Своєю діяльністю сприяти реалізації прав користувачів на 

бібліотечне обслуговування, встановлених Законом України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу». 

4.4.2. Звітувати про свою роботу перед директором бібліотеки.  

4.4.3. Виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі 

бібліотечної справи. 

 

5. Відповідальність та керівництво 

 

5.1. Сектор очолює завідувач, який здійснює оперативне керівництво 

роботою, несе повну відповідальність за виконання покладених на сектор 

обов’язків.  

5.2. Завідувач сектору підпорядковується директору бібліотеки, є членом 

методичної ради бібліотеки, розробляє документацію, пов’язану з виробничими 

задачами. 
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5.3. Працівники сектору, з вини яких завдано матеріальної шкоди 

бібліотечному фонду, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством 

України. 
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ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ПОСЛУГУ «МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ АБОНЕМЕНТ» 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Послуга «Міжбібліотечний абонемент» (далі МБА) надається відповідно  

до «Правил користування Науковою бібліотекою КНУКіМ». 

1.2. Міжбібліотечний абонемент (далі МБА) – це обмін книгами між 

бібліотеками з метою найбільш повного та швидкого задоволення запитів 

користувачів на документи відсутні в бібліотеці для розгорнутого користування 

документними ресурсами бібліотек. 

1.3. Документи, замовлені з інших бібліотек через МБА, видаються для 

задоволення навчальних, наукових та виробничих потреб користувачів. 

1.4. Підставою для відкриття міжбібліотечного абонемента та отримання 

творів друку та інших документів за послугою МБА є заповнений стандартний 

бланк-замовлення; він є основним юридичним документом, на підставі якого 

бібліотека несе відповідальність за отримання документів. На кожне запитуване 

видання заповнюється окремий бланк.  

 

2. Основні завдання 

 

2.1. Сприяння розширенню можливостей бібліотеки із задоволення 

інформаційних потреб користувачів. 

2.2. Надання рівних можливостей у використанні інформаційних ресурсів 

для всіх користувачів бібліотеки незалежно від місця їх проживання, навчання, 

діяльності. 

2.3. Використовувати в обслуговуванні науково-педагогічного складу, 

студентів, магістрантів та співробітників університету фонди інших бібліотек. 

2.4. Скорочення кількості відмов користувачам на документи, які відсутні у 

фонді бібліотеки. 

 

3. Функції 

 

3.1. Бібліографічна підтримка запитів користувачів. 

3.2. Пошук замовлених документів у базах даних інших бібліотек. 

3.3. Здійснення замовлень по МБА для користувачів бібліотеки та доставка 

замовлених документів. 

3.4. Надання документів користувачам відповідно до замовлень.  

 

4. Права та обов’язки 

 

4.1. Права бібліотеки: 
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4.1.1. Замовляти документи у бібліотеках інших вищих навчальних 

закладів та бібліотеках м. Києва. 

4.1.2. Продовжувати (на прохання користувача) термін користування 

документами (за умови відсутності попиту на них). 

4.1.3. Здійснювати контроль за станом документів після користування 

ними замовником. 

4.2. Права користувачів: 

4.2.1. Одержувати у тимчасове користування документи замовлені 

бібліотекою за МБА. 

4.2.2. Оформити продовження терміну користування документами, 

якщо на них нема попиту інших користувачів. 

4.3. Обов’язки користувачів: 

4.3.1. Бережне користування одержаними документами. 

4.3.2. Заміна видання (у разі його пошкодження користувачем) таким 

самим або визнаним бібліотекою рівноцінним. 

4.4. Обов’язки бібліотеки: 

4.4.1. Створювати користувачам сприятливі умови користування 

послугою МБА. 

4.4.2. Здійснювати доопрацювання замовлень користувачів шляхом 

використання довідково-бібліографічного апарату. 

4.4.3. Інформувати користувачів про наявність послуги МБА. 

 

5. Правила користування МБА 

 

5.1. Для отримання документів абонент особисто заповнює бланк 

замовлення.  

5.2. Документи абонентам видаються за профілем їх діяльності. 

5.3. Абонентам видаються документи, які є у фондах бібліотек не менше, ніж 

у 2-х примірниках. 

5.4. Документи зі спеціалізованих підсобних фондів видаються лише у 

виняткових випадках. 

5.5. Документи, отримані по МБА, надаються користувачеві лише у 

читальних залах. 

5.6. Ксерокопіювання дозволяється лише з науковою, просвітньою або 

навчальною метою. 

5.7. Відмови передаються читачам з роз’ясненням причини та 

рекомендацією щодо подальшої роботи із замовленням. 

5.8. Абонент одноразово може одержати не більше 5 видань. Термін 

користування для книг, монографій, брошур – 30 днів; для періодичних видань – 

15 днів. В окремих випадках термін регламентується бібліотекою-

фондоутримувачем. 

5.9. Термін користування може бути подовжений, якщо на документи не 

надійшли замовлення від інших користувачів.  
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ІНСТРУКЦІЯ 

ПРО ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ  

НА АБОНЕМЕНТІ 
 

 

1. Основні положення 

 

1.1. Загальні вимоги щодо користування абонементом визначено в правилах 

користування бібліотекою. 

1.2. Інструкція визначає технологію обслуговування користувачів на 

абонементі. 

1.3. Право користування абонементом мають студенти/аспіранти денного і 

заочного відділення, докторанти, науково-педагогічний склад та працівники 

структурних підрозділів університету. 

 

2. Порядок запису користувачів 

 

2.1. Запис користувачів до бібліотеки відбувається за правилами 

користування бібліотекою. 

2.2. Запис студентів стаціонарного та заочного відділення відбувається за 

наявності студентського квитка або залікової книжки, дійсних в поточному році 

та паспорта. 

2.3. Викладачі, аспіранти, докторанти та співробітники записуються за 

посвідченням та паспортом. 

2.4. Для запису до бібліотеки заповнюється читацький формуляр та 

реєстраційна картка, де ставиться читацький номер, який зберігається за 

користувачем на час його навчання або роботи в університеті; проводиться 

реєстрація в БД «Читач». 

2.5. Під час реєстрації, користувачів знайомлять з правилами користування 

бібліотекою. Особистий підпис на картці реєстрації та читацькому формулярі 

засвідчує згоду користувача дотримуватися правил користування бібліотекою. 

2.6. Користувачеві категорично забороняється передавати особистий 

документ (студентський квиток, залікову книжку, посвідчення) для 

користування іншій особі. 

2.7. Щорічно з 1 вересня нового навчального року у бібліотеці проходить 

перереєстрація користувачів: уточнюються дані про користувача, ставиться дата 

перереєстрації у читацькому формулярі, визначається новий термін 

користування документами, вносяться зміни в БД «Читач». 

 

3. Порядок обслуговування користувачів на абонементі 

 

3.1. Користувачі, які не пройшли перереєстрацію або мають поточну 

заборгованість, не обслуговуються. 
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3.2. Користувачі мають право отримати навчальну, методичну, нотну, 

наукову, художню та іншу літературу, користуватися всіма видами довідково-

бібліографічного обслуговування. 

3.3. Аспіранти денної й заочної форми навчання, докторанти, науково-

педагогічний склад та працівники структурних підрозділів університету мають 

право користуватися документами та нотними виданнями протягом навчального 

року. 

3.4. Навчальна та методична література видається студентам: 

3.4.1. Стаціонарного відділення – на семестр. 

3.4.2. Заочного відділення – на період сесії. 

3.5. Наукова та художня література видається на вимогу в кількості не 

більше 3–5 примірників (з відділу книгозберігання) терміном на 15 календарних 

днів. 

3.6. Нотні видання – терміном на 1 календарний день (під заставу 

документа). 

3.7. На час літніх канікул користувачі зобов’язані повернути всі бібліотечні 

документи. 

 

4. Порядок видачі та прийому документів 

 

4.1. Документи видаються за наявності службових посвідчень у науково-

педагогічного складу та аспірантів/докторантів; студентського квитка або 

залікової книжки у студентів. 

4.2. Замовлення документів проходить в усній формі або на підставі листків 

читацької вимоги. 

4.3. Листки читацької вимоги та консультаційну допомогу щодо їх 

заповнення, користувачі отримують в інформаційно-бібліографічному відділі. 

4.4. При видачі документів на книжковому формулярі ставиться дата, номер 

документа й підпис користувача. Книжкові формуляри вкладаються в читацький 

формуляр.  

4.5. При прийомі документа бібліотекар звіряє відомості про документ з 

відмітками на книжковому формулярі та вкладає його в книгу, перевіряє її на 

відсутність пошкоджень.  

4.6. Читацькі формуляри розкладаються згідно порядкових номерів. 

4.7. Статистика видачі та прийому документів ведеться протягом дня. 

4.8. Користувачі, що втратили чи зіпсували документи з бібліотечного 

фонду, повинні замінити їх такими ж або рівноцінними. При втраті особливо 

цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втрачених або 

пошкоджених документів значно нижча фактичної, спосіб розрахунку та його 

кратність визначається бібліотекою за кожне видання в залежності від його 

цінності.  
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5. Порядок роботи з обхідними листами 

 

5.1. Для підпису обхідного листа користувачу необхідно мати при собі 

документ (студентський квиток, залікову книжку або паспорт). 

5.2. Бібліотекар перевіряє наявність відміток про відсутність боргів в 

читальних залах та наявність заборгованості на абонементі. У разі її відсутності 

проставляє в обхідному листі дату, підпис, штамп відділу та печатку бібліотеки. 
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ІНСТРУКЦІЯ 

ПРО ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ  

У ЧИТАЛЬНИХ ЗАЛАХ 
 

 

1. Контингент користувачів, що обслуговуються в читальних залах 

 

1.1. Право користування читальними залами мають студенти/аспіранти 

денної та заочної форми навчання, докторанти, науково-педагогічний склад та 

працівники структурних підрозділів університету. 

1.2. Здобувачі вчених ступенів, викладачі, які працюють за сумісництвом, 

абітурієнти, слухачі підготовчих курсів та інші мають право користуватися 

фондами читальних залів бібліотеки за наявності документа, що засвідчує особу. 

1.3. Користувачі, які не пройшли перереєстрацію або мають поточну 

заборгованість на абонементі, в читальних залах не обслуговуються. 

 

2. Порядок обслуговування користувачів у читальних залах 

 

2.1. У читальних залах видача документів здійснюється під заставу 

документа, що засвідчує особу (студентський квиток, службове або аспірантське 

посвідчення). 

2.2. Обслуговування користувачів здійснюється на підставі усного 

замовлення або на підставі листків читацької вимоги. 

2.3. При видачі документів на книжковому формулярі бібліотекарем 

записується дата, номер документа. Одержання користувач засвідчує підписом 

на тому ж формулярі. 

2.4.  Книжкові формуляри вкладаються разом з документами (студентський 

квиток, службове або аспірантське посвідчення) в тимчасовий пронумерований 

формуляр, а користувачу видається номерок. 

2.5. Кількість разової видачі документів в читальних залах не повинна 

перевищувати 5–7 примірників. 

2.6. При прийомі літератури бібліотекар звіряє книгу з книжковим 

формуляром та вкладає його в книгу, перевіряє книгу на відсутність 

пошкоджень. 

2.7. Видача періодичних видань поточного року здійснюється відповідно 

пунктам 2.2. та 2.3. даної інструкції. 

2.8. Прийом та розстановка документів, статистика видачі ведеться 

впродовж дня. 

 

3. Шлях читацької вимоги в процесі її виконання 

 

3.1. Листок читацької вимоги заповнюється користувачем тільки на 

періодичні видання попередніх років.  



111 

3.2. Обслуговування користувачів здійснюється на підставі листків 

читацької вимоги відповідного зразка, що заповнюється користувачем з 

використанням даних системи каталогів чітким і розбірливим почерком. 

3.3. Консультаційну допомогу та листок читацької вимоги відповідного 

зразка користувач отримує в інформаційно-бібліографічному відділі. 

3.4. Читацька вимога повинна включати такі відомості про документ:  

3.4.1. Журнал: назву, рік, номер.  

3.4.2. Газети: назву, число, місяць, рік, номер  

3.4.3. Відомості про користувача: реєстраційний номер, прізвище і 

підпис користувача, дату. 

3.5. Бібліотекар передає листки читацької вимоги відповідного зразка до 

відділу книгозберігання. 

3.6. Періодичні видання з відділу книгозберігання в читальних залах 

видаються відповідно до п. 2.3 та 2.4 даної інструкції. 

3.7. Отримуючи періодичні видання від користувачів, бібліотекар звіряє 

відомості про них з читацькою вимогою, перевіряє на відсутність пошкоджень. 

У разі виявлення пошкоджень діє згідно з «Правилами користування Науковою 

бібліотекою КНУКіМ».  

3.8. Бібліотекар повертає періодичні видання до відділу книгозберігання 

наступного дня до початку обслуговування користувачів.  

3.9. Листки читацьких вимог користувачів бібліотеки приймаються до 

відділу книгозберігання з 9 год. 00 хв. до 17 год. 45 хв. 

 

4. Правила обслуговування користувачів у читальних залах 

 

4.1. Видача документів припиняється після 19 год. 45 хв. і ведеться лише 

прийом виданих. 

4.2. Користувач не має права виносити літературу з читальних залів за межі 

бібліотеки. 

4.3. Для підпису обхідного листа необхідно мати при собі документ 

(студентський квиток, службове або аспірантське посвідчення). Бібліотекар 

перевіряє наявність заборгованості, у разі її відсутності проставляє в обхідному 

листі штамп відділу. 
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ІНСТРУКЦІЯ  

«ШЛЯХ ЧИТАЦЬКОЇ ВИМОГИ У ВІДДІЛ 

КНИГОЗБЕРІГАННЯ» 
 

 

1. Порядок заповнення читацької вимоги 
 

1.1. Обслуговування користувачів здійснюється на підставі листка читацької 

вимоги відповідного зразка, що заповнюється користувачем з використанням 

даних системи каталогів, чітким і розбірливим почерком. 

1.2. Консультаційну допомогу та листок читацької вимоги відповідного 

зразка користувач отримує в інформаційно-бібліографічному відділі. 

1.3. Читацька вимога складається з двох частин і повинна включати: 

 відомості про документ (шифр, автор, назва, місце, рік видання); 

 відомості про користувача (читацький номер користувача в бібліотеці, 

прізвище і підпис, дату).  

1.4. Листок читацької вимоги заповнюється на кожне видання. 

1.5. Документи за читацькою вимогою з відділу книгозберігання видаються: 

1.5.1. На абонемент – наукова та художня література не більше 3–5 

примірників терміном на 15 календарних днів. 

1.5.2. До читального залу – періодичні видання терміном на 1 

календарний день. 
 

2. Шлях читацької вимоги у процесі її виконання 
 

2.1. Бібліотекар на абонементі переглядає вимогу в присутності користувача, 

перевіряє наявність всіх елементів, необхідних для пошуку, відомостей про 

користувача і його підпису та передає листки читацької вимоги до відділу 

книгозберігання. 

2.2. Бібліотекар з відділу книгозберігання переглядає читацькі вимоги, 

перевіряє наявність замовленого документа на полиці, при потребі здійснює 

додатковий пошук за допомогою електронного та інших каталогів бібліотеки. 

2.3. У разі наявності документа, бібліотекар з відділу книгозберігання 

встановлює відповідність документа читацькій вимозі, перевіряє документ на 

наявність пошкоджень, записує інвентарний номер і передає його для видачі 

користувачу. 

2.4. Документи з відділу книгозберігання видаються відповідно до п. 1.1. 

даної інструкції. 

2.5. Отримуючи документи від користувачів, бібліотекар звіряє документи з 

читацькою вимогою, перевіряє на наявність пошкоджень. У разі виявлення 

пошкоджень діє згідно з «Правилами користування науковою бібліотекою».  

2.6. Документи повернені користувачами передаються до відділу 

книгозберігання наступного ранку (до початку обслуговування користувачів). 

2.7. Листки читацьких вимог користувачів приймаються у відділ 

книгозберігання з 9 год.   до 17 год. 45 хв.  



113 

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАМІНИ ЛІТЕРАТУРИ,  

ВТРАЧЕНОЇ КОРИСТУВАЧАМИ 
 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Дана Інструкція призначена для працівників відділу обслуговування 

користувачів Наукової бібліотеки КНУКіМ, які здійснюють заміну втрачених та 

пошкоджених читачами документів. 

1.2. Дана Інструкція розроблена з метою забезпечення збереження 

бібліотечного фонду в процесі його використання; впорядкування процесу 

прийому документів від користувачів на заміну втрачених. 

1.3. Відповідальність за своєчасність, повноту і правильність оформлення 

заміни втрачених та пошкоджених документів покладається на завідуючого 

відділом обслуговування користувачів.  

1.4. Приймати від користувачів документи на заміну втрачених може лише 

завідуючий відділом обслуговування користувачів (в разі його відсутності – 

особа, якій він тимчасово передав відповідні повноваження) 

1.5. Дана Інструкція розроблена згідно наступних документів: 

1.5.1. Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Типових 

правил користування бібліотеками в Україні», затверджених Наказом 

Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. №319, 

«Типового положення про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ-ІV 

рівнів акредитацій», затвердженого Наказом МОН України №641 від 

06.08.2004р. 

1.5.2. Правил користування Науковою бібліотекою Київського 

національного університету культури і мистецтв. 

1.5.3. Положення про фонд рідкісних та цінних документів Наукової 

бібліотеки КНУКіМ. 

1.5.4. Положення про Наукову бібліотеку КНУКіМ. 

Примітка. До пошкоджених належать документи на паперових носіях 

із вирваними сторінками та вирізаними фрагментами, забруднені, 

покреслені та ін. 

1.5.5. Користувачі, з вини яких завдано шкоди фондам та майну 

бібліотеки, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну 

відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

 

2. Порядок оформлення заміни втрачених користувачами видань 

(документів) 

 

2.1. У разі втрати або пошкодження бібліотечних документів (в т. ч. 

одержаних через МБА) користувач зобов’язаний в найкоротший термін 

відшкодувати втрату (пошкодження): 

 аналогічним документом (назва, вихідні дані співпадають); 
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 новішим перевиданням на заміну документів, які є в бібліотеці в 1-2 

примірниках і користуються попитом у читачів; 

 виданням, що визнано працівником, який проводить заміну, 

рівноцінним за змістом, вартістю і є необхідним; 

 список необхідних видань складається завідуючим відділом 

обслуговування користувачів на основі інформаційних запитів 

користувачів та вивчення структури і динаміки використання фондів. 

Редагування списків відбувається щоквартально. 

2.2. Заміна втраченої навчальної літератури в залежності від галузей знань 

проводиться згідно таких вимог: 

 соціально-економічна і гуманітарна література, що приймається 

замість втраченої та пошкодженої, повинна бути за останні 3–5 років 

видання; 

 література з інших галузей знань – за останні 5 років видання. 

2.3. Художня література, яка приймається взамін втраченої, повинна бути за 

останні 10 років видання. 

2.4. Документ за типом видань повинен відповідати типу втраченого 

документа: 

 за підручник – підручник; 

 за довідник – довідник; 

 за наукове видання – наукове; 

 навчальний посібник – навчальний посібник; 

 методичні видання – методичні видання, навчальна література, 

брошури. 

2.5. За змістом документи повинні бути тієї ж галузі знань, що і втрачені та 

пошкоджені. 

Примітка. В окремих випадках дозволяється брати на заміну документи з 

інших галузей знань, якщо вони є необхідними і відсутні у фонді бібліотеки (за 

погодженням з директором бібліотеки). 

2.6. Рівноцінність документа визначається за критеріями:  

2.6.1. Ціна документа, який приймається на заміну, не повинна бути 

меншою за ціну втраченого. 

2.6.2. Ціна втраченого документа визначається в цінах на момент 

заміни. 

2.6.3. При втраті або пошкодженні особливо цінних для бібліотеки 

документів (енциклопедій, довідників, рідкісних видань та ін.), якщо їх 

номінальна вартість нижча фактичної, спосіб розрахунку та його 

кратність визначається окремо за кожне видання комісією з оцінки 

бібліотечних фондів, або за цінами, що визначені каталогами-

прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних та 

інших видань. 

2.6.4. У випадку неможливої рівноцінної заміни користувач може 

замінити втрачене видання аналогічним, якісно відсканованим 

роздрукованим та переплетеним. 
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2.6.5. До повного розрахунку користувач позбавляється права 

користування бібліотекою. 

2.6.6. Заміна втрачених або пошкоджених документів записується на 

абонементі, зокрема, в «Зошиті заміни втрачених друкованих видань 

користувачами НБ» (далі «Зошит заміни»), і підтверджується підписами 

користувача та бібліотекаря, що приймає заміну. 

2.7. Бібліотекар, який здійснює заміну: 

2.7.1. Приймає у читача документи для заміни, які складаються на 

спеціальних стелажах, згідно запису в «Зошиті заміни». 

2.7.2. Проставляє на останній сторінці прийнятого документа олівцем 

його ціну. 

2.7.3. Заповнює «Зошит заміни»: 

 запис вноситься в залежності від кількості авторів (до трьох 

авторів проводиться запис прізвища першого автора, ініціали 

та ін., назва документа розбірливо; 

 більше трьох авторів – запис проводиться за назвою, за косою 

рискою записується прізвище одного з авторів, ініціали та ін.) 

 у «Зошиті заміни» кожний запис отримує окремий порядковий 

номер; 

 достовірність кожного запису втраченого видання та 

прийнятого на заміну підтверджується підписом читача, який 

зробив заміну. 

2.8. Після оформлення кожного Акта на заміну документів втрачених 

читачами в «Зошиті заміни» бібліотекарем, який проводить заміну, підводиться 

підсумок і проводиться запис: Акт №   від  ... . Всього втрачено (к-сть) 

примірників на суму (  грн.,).  

Всього прийнято (к-сть) примірників на суму (... грн.). 

Фіксується посада, прізвище та ініціали бібліотекаря, який проводив заміну 

та його підпис. 

2.9. Заміна ідентичних видань проводиться без записів у формулярі та 

«Зошиті заміни». У відділі комплектування та наукового опрацювання 

документів на прийнятому виданні проставляється інвентарний номер 

втраченого примірника, штамп бібліотеки, ціна та шифр. 

2.10. Перед проведенням запису в «Зошиті заміни» необхідно провести 

звірку з базою даних електронного каталогу бібліотеки, чи не списане втрачене 

видання. 

2.11. Сторінки «Зошита заміни» нумеруються, прошиваються та завіряються 

директором бібліотеки. «Зошити заміни» зберігаються постійно. 

2.12. Заміна проводиться 2 рази на рік. 

2.13. Кількість видань, які вносяться в акт заміни, не повинно перевищувати 

300 примірників. 

Примітка. Аналогічно здійснюється заміна втрачених та пошкоджених 

видань без інвентарного обліку, поза інвентарем та методичних вказівок. 

2.14. Підготовка літератури, прийнятої на заміну втраченої, для передачі до 

відділу комплектування та наукового опрацювання документів включає 
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технологічні операції: 

 перевірка правильності й повноти записів у «Зошиті заміни» про 

втрачені видання і видання, прийняті на заміну; 

 підготовка списків на втрачену літературу (книги, нотні видання, 

брошури). 

2.15. Списки втраченої літератури та видання прийняті на заміну 

передаються у відділ комплектування та наукового опрацювання документів для 

оформлення Актів списання-приймання по заміні та для обробки літератури. 

2.16. Контроль за порядком обліку документів, прийнятих взамін втрачених, 

покладається на завідуючого відділом комплектування та наукового 

опрацювання документів. Приймання документів включає технологічні операції: 

– звірка підібраних за заголовками видань зі списками;  

– перевірка кількості втрачених видань; 

 перевірка кількості видань, прийнятих на заміну; 

 звірка книжкових формулярів на втрачену літературу зі списками. 

2.17. Контроль за правильністю проведення змін в «Журналі обліку...» 

документів по підсобних фондах на основі Акта заміни покладається на 

завідуючого відділом книгозберігання. 

2.18. Контроль за правильністю проведення змін в Генеральному каталозі та 

записів в Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду покладається на 

завідуючого відділом комплектування та наукового опрацювання документів. 
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ІНСТРУКЦІЯ 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ  

З ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ 

 

 

1. Основні положення 

 

1.1. Інструкція регламентує роботу щодо популяризації документів у 

бібліотеці. 

 

2. Форми популяризації документів 

 

2.1. Виставка – експозиція різних документів бібліотеки до 50 примірників, 

об’єднаних відповідним принципом відбору. За змістом виставки можуть бути 

універсальні, галузеві, тематичні, персональні, календарні, нових надходжень. За 

видами видань – книжкові, періодичних видань, бібліографічних видань, 

комплексні, що включають декілька видів документів, у тому числі на будь яких 

носіях інформації.  

2.2. Виставка мистецьких творів (картин, фото, творів декоративно-

прикладного мистецтва).  

2.3. Віртуальна виставка представляє документи або мистецькі твори в 

електронній формі на сайті бібліотеки.  

2.4. Перегляд – експозиція різних документів, що включає понад 50 

примірників відповідної теми, або галузі знань і представляє документи всіх 

видів за декілька років.  

2.5. Літературний, тематичний, музичний вечір включає лекцію, 

літературну, тематичну або музичну частину (виступи бібліотекарів, фахівців, 

митців, демонстрація відеофільмів тощо). На вечорі може бути представлена і 

виставка.  

2.6. Читацька конференція передбачає обговорення книг широкою 

читацькою аудиторією.  

2.7. Презентація книги представляє нову книгу користувачам бібліотеки.  

2.8. Огляд літератури передбачає виклад у короткій формі основного змісту 

документів за окремою темою, за певний період або представлення 

узагальненого їх змісту.  

2.9. Огляд бібліографічних посібників за формою проведення відповідає 

огляду літератури але представляє бібліографічні посібники.  

2.10. День інформації – комплексний захід, що інформує про нові 

надходження документів за певний період. Передбачає організацію виставки та 

проведення бібліографічного огляду. 
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3. Організація роботи з популяризації документів 

 

3.1. Структурні підрозділи бібліотеки у річному плані визначають види, 

форми, тематику та кількість заходів щодо популяризації документів. 

3.2. Заходи можуть проводитись безпосередньо у структурному підрозділі, 

холах або інших приміщеннях бібліотеки та поза її межами як одним 

структурним підрозділом так і декількома в координації.  

3.3. У заходах, що проводяться декількома структурними підрозділами 

визначається основний відділ, сектор, а решта – учасники. При плануванні 

визначається форма участі кожного відділу або співробітника.  

3.4. Завідуючий сектором методичної роботи складає річний план заходів у 

бібліотеці щодо популяризації документів на підставі планів структурних 

підрозділів, надає інформацію про заходи на сайті бібліотеки.  

3.5. Документи для виставок, переглядів відбираються в електронному 

каталозі бібліотеки та безпосередньо у підсобних фондах.  

3.6. На всі представлені на виставці документи друкується картка з 

електронного каталогу або пишеться від руки і вкладається у документи для 

обліку видачі документів і вивчення ефективності заходу. 

 

4. Облік роботи з популяризації документів 

 

4.1. Облік заходів з популяризації документів ведуть співробітники 

читального залу в щоденнику роботи, зазначаючи: дату, назву, кількість 

представлених документів, кількість відвідувачів, кількість виданих документів.  

4.2. Комплексний захід, що включає одночасне проведення різних форм 

(наприклад, виставку та бібліографічний огляд) обліковується як один захід, але 

складові його записуються до журналу обліку заходів.  

4.3. Спільний захід декількох структурних підрозділів обліковується 

основним відділом, а учасники обов’язково вказують букву «У» в облікових 

документах і обліковують тільки показники свого підрозділу.  

4.4. Кількість відвідувачів заходу рахується структурним підрозділом, що 

його проводить. При проведенні спільних заходів відвідування рахує основний 

відділ, а учасники рахують кількість представлених документів із структурного 

підрозділу та видачу цих документів.  
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ІНСТРУКЦІЯ 

З ОРГАНІЗАЦІЇ КНИЖКОВИХ ВИСТАВОК 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Інструкція визначає основні правила організації книжкових виставок у 

бібліотеці.  

1.2. Виставка – експозиція книг з фондів бібліотеки до 50 примірників, 

об’єднаних відповідним принципом відбору.  

1.3. За змістом виставки можуть бути універсальні, галузеві, тематичні, 

персональні, календарні, нових надходжень. За видами видань – книжкові, 

періодичних видань, бібліографічних видань, комплексні, що включають 

декілька видів документів.  

 

2. Завдання книжкових виставок 

 

2.1. Організовуючи книжкові виставки, бібліотека реалізує завдання: 

2.1.1. Розкриває та популяризує фонд. 

2.1.2 . Інформує про подію. 

2.1.3. Виховує інтерес користувачів до документів різної тематики. 

2.1.4. Формує позитивний імідж бібліотеки. 

2.1.5. Сприяє різноманітному дозвіллю. 

2.2. Підготовка виставок починається з вибору теми, визначення цільового і 

читацького призначення. Потім розробляється план, відбираються документи, 

формулюються назви розділів, підбираються цитати.  

2.3. Матеріали з періодичних видань описуються аналітично. 

2.4. Інтерес до виставки визначається не кількістю представлених видань, а 

тим, як вони подаються, наскільки вдало розкрита основна тема, як підібрані 

документи, графічні, допоміжні матеріали.  

2.5. Тема, назва, ілюстративні елементи, оформлення мають викликати у 

користувача бажання познайомитися з представленими документами. Якість 

книжкових виставок визначається новизною та оригінальністю. Цьому сприяють 

уміло підібрані ілюстрації, фотографії, композиції з квітів, зразки декоративно-

прикладного мистецтва, що відповідають темі виставки. 

 

3. Етапи організації книжкових виставок 

 

3.1. Вибір теми виставки. Тема повинна бути актуальною, визначатися 

важливими подіями сучасності, відповідати потребам навчально-виховного 

процесу. 

3.2. Визначення цільового і читацького призначення виставки:  

3.2.1. Викладачі. 

3.2.2. Студенти певного факультету, курсу, спеціальності й та ін. 
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3.3. Визначення виду книжкової виставки:  

3.3.1. До пам’ятної дати. 

3.3.2. Персоналія. 

3.3.3. На допомогу навчальному процесу; популяризації досягнень 

культури. 

3.3.4. Виставка до масового заходу. 

3.3.5. Виставка «забутих» книг. 

3.3.6. Відкритий перегляд. 

3.3.7. Віртуальна виставка. 

3.4. Складання плану виставки:  

3.4.1. План виставки визначає коло питань, що розкривають тему, 

систематизацію і послідовність розміщення матеріалу. 

3.4.2. План включає формулювання розділів і підрозділів, підбір цитат. 

3.5. Формулювання заголовка.  

3.5.1. Заголовок повинен бути простим, коротким, зручним для 

сприйняття. 

3.5.2. Вибір назви виставки здійснюється після того, як буде визначена 

основна тема та підібрані документи. 

3.5.3. Назва повинна бути яскравою та виразною (збірники афоризмів, 

поетичних антологій дають змогу підібрати назви та цитати до різних 

тематичних виставок). 

3.5.4. Обсяг назви не повинен перевищувати п’яти слів. Тому, навіть 

віршовані цитати-заголовки слід вибирати короткі або у разі необхідності 

скорочувати їх. 

3.5.5. Назва виставки опосередковано відображає цільове та читацьке 

призначення. 

3.6. Прийняття рішення про принцип систематизації документів. 

3.6.1. Принцип систематизації може бути тематичним, хронологічним, 

логічним, географічним та ін.  

3.6.2. Відібрані за темою документи групуються у відповідності до 

структури виставки. 

3.7. Візуальний перегляд книг для остаточного відбору матеріалів 

експозиції.  

3.7.1. Бібліографічний опис, анотування найбільш цінних видань. 

3.7.2. Підготовка бібліографічних списків. 

3.7.3. Підбір текстів та цитат. При підборі текстів та цитат 

використовувати державні документи, статті з газет і журналів, вислови 

діячів науки і культури. 

3.8. Прийняття рішення про терміни і місце оформлення книжкової 

виставки. 

3.9. Технічне оснащення виставки. 

3.9.1. Компонування матеріалу. 

3.9.2. Оформлення текстів та ілюстрацій. 

3.9.3. Підготовка стендів, вітрин, полиць. 

3.10. Розміщення матеріалів на стенді: 
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3.10.1. Журнали слід показувати на виставці розгорнутими на тій 

сторінці, де починається рекомендована стаття. 

3.10.2. Газети слід ставити так, щоб було добре видно заголовок 

рекомендованої статті.  

3.11. Реклама виставки. Повідомлення користувачів про виставку 

(оголошення, запрошення, інформація на веб-сайті).  
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РОЗДІЛ 5 

РЕГЛАМЕНТУЮЧІ ДОКУМЕНТИ  

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВІДДІЛУ 
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ 
 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Інформаційно-бібліографічний відділ є структурним підрозділом 

Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і 

мистецтв. 

1.2. Відділ здійснює інформаційно-бібліографічне обслуговування всіх 

категорій користувачів бібліотеки з відповідних напрямів навчально-виховного 

процесу та науково-дослідної роботи університету. 

1.3. У своїй діяльності відділ керується Законом України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу», іншими законодавчими актами України; постановами та 

наказами Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки України; 

Статутом КНУКіМ; регламентуючою і технологічною документацією 

бібліотеки. 

1.4. Штатна чисельність відділу визначається обсягом роботи та 

затверджується ректором університету за поданням директора бібліотеки.  

1.5. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади 

ректором за поданням директора бібліотеки згідно з чинним законодавством. 

1.6. Режим роботи відділу визначається виробничою необхідністю і 

затверджується директором бібліотеки. 

 

2. Основні завдання 

 

2.1. Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування всіх 

категорій користувачів бібліотеки. 

2.2. Інформаційне забезпечення науково-педагогічного, навчального та 

виховного процесів університету. 

2.3. Здійснення науково-бібліографічної роботи у бібліотеці. 

2.4. Сприяння розвитку та вдосконалення основних методів і форм 

бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки. 

2.5. Надання консультативної допомоги мережі бібліотек коледжів культури 

та мистецтв України у здійсненні інформаційно-бібліографічного 

обслуговування користувачів. 

2.6. Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань, формування 

інформаційної культури користувачів. 

 

3. Функції 

 

3.1. Вивчає інформаційні потреби науково-педагогічного складу 

університету, студентів, магістрів та аспірантів з метою створення оптимальних 

умов для забезпечення запитів користувачів усіма формами та методами 

інформаційно-бібліографічного обслуговування. 
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3.2. Здійснює довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування 

всіх категорій користувачів бібліотеки. 

3.3. Створює та удосконалює довідково-пошуковий апарат (ДПА). 

3.4. Здійснює вибіркове розповсюдження інформації (ВРІ). 

3.5. Проводить Дні інформації, Дні кафедр, Дні першокурсника. 

3.6. Виконує бібліографічні довідки. 

3.7. Надає консультації з питань використання ДПА. 

3.8. Організує заняття з основ бібліотечно-бібліографічних знань і 

формування інформаційної культури користувачів бібліотеки. 

3.9. Складає аналітичні описи статей з періодичних видань, збірників 

наукових праць, продовжуваних видань тощо.  

3.10. Здійснює систематизацію наукових праць науково-педагогічних 

працівників, аспірантів та магістрантів університету згідно таблиць УДК. 

3.11. Здійснює науково-бібліографічну роботу шляхом складання 

бібліографічних посібників, списків літератури на допомогу навчальній та 

науково-дослідній діяльності. 

3.12. Бере участь у здійсненні науково-методичної діяльності бібліотеки 

шляхом розробки інструктивно-методичних, технологічних і нормативних 

документів, що регламентують процеси інформаційно-бібліографічного 

обслуговування користувачів бібліотеки. 

 

4. Права та обов’язки 

 

4.1. Працівники відділу мають право: 

4.1.1. Ознайомлюватися з проектами рішень, що стосуються їх 

діяльності. 

4.1.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення 

умов роботи. 

4.1.3. Отримувати інформацію, необхідну для виконання обов’язків. 

4.2. Працівники відділу мають обов’язки: 

4.2.1. У повному обсязі виконувати покладені даним Положенням 

завдання та функції. 

4.2.2. Своєчасно надавати плани та звіти про роботу. 

4.2.3. Підвищувати фахову кваліфікацію. 

4.2.4. Дотримуватися трудової та виробничої дисципліни, техніки 

безпеки, правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної 

охорони. 

4.2.5. Виконувати накази і розпорядження керівництва університету та 

бібліотеки. 

4.3. Права працівників відділу відповідають чинному законодавству 

України. 

4.4. Обов’язки працівників відділу визначаються посадовою інструкцією, 

затвердженою ректором університету. 
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5. Відповідальність та керівництво 

 

5.1. Керівництво відділом здійснює завідуючий, який підпорядковується 

директору бібліотеки та є членом методичної ради. 

5.2. Завідуючий несе повну відповідальність перед керівництвом бібліотеки 

за організацію роботи відділу. 

5.3. Завідуючий інформаційно-бібліографічним відділом має право: 

5.3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що 

стосуються його діяльності. 

5.3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення 

умов роботи для виконання обов’язків, що передбачені даним 

Положенням.  

5.3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі 

недоліки, виявлені в процесі його діяльності, вносити пропозиції щодо їх 

усунення. 

5.3.4. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що 

стосуються роботи відділу. 

5.3.5. Приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції. 

5.3.6. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію. 

5.4. Співробітники відділу несуть відповідальність: 

5.4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових 

обов’язків, – в межах, визначених чинним законодавством України про 

працю. 

5.4.2. За правопорушення, здійснені в процесі своєї діяльності, – в 

межах, визначених чинним законодавством України. 

5.4.3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним 

законодавством України. 

 

6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами 

 

6.1. Відділ організовує та координує надання інформаційно-бібліографічних 

послуг у структурних підрозділах бібліотеки. 

6.2. Відділ взаємодіє з: 

6.2.1. Науково-методичним відділом з питань підготовки 

бібліографічної продукції. 

6.2.2. Відділом книгозберігання під час прийому нових надходжень, що 

надійшли до фонду відділу. 

6.2.3. Відділом обслуговування користувачів з питань проведення Дня 

першокурсника; відбору літератури до Дня інформації; перегляду нових 

надходжень для рубрики «Радимо прочитати»; передачі нових 

періодичних видань до читального залу. 

6.2.4. Відділом комплектування та наукового опрацювання документів 

з питань комлектування фонду бібліотеки. 
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6.2.5. Відділом інформаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення з питань автоматизації інформаційно-бібліографічного 

обслуговування. 
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ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Бібліографічне обслуговування – це сукупність процесів доведення 

бібліографічної інформації до користувачів у відповідності з реальними і 

потенційними інформаційними потребами та запитами. 

1.2. Метою бібліографічного обслуговування є задоволення інформаційних 

потреб науково-педагогічного складу університету, студентів, магістрантів, 

аспірантів та інформаційне забезпечення наукового, навчального та виховного 

процесів університету. 

1.3. Бібліографічне обслуговування здійснюють відділи бібліотеки: 

інформаційно-бібліографічний, обслуговування користувачів та науково-

методичний. 

1.4. Бібліографічне обслуговування регламентується положеннями про 

відділи та даним Положенням. 

1.5. Бібліографічне обслуговування здійснюється у формах довідково-

бібліографічного обслуговування та бібліографічного інформування. 

 

2. Довідково-бібліографічне обслуговування 

 

2.1. Довідково-бібліографічне обслуговування – це бібліографічне 

обслуговування відповідно до разових інформаційних запитів споживачів 

інформації.  

2.2. Інформаційний запит – це суб’єктивне формулювання інформаційного 

інтересу, або опосередкований прояв інформаційної потреби. Разовий 

інформаційний запит – це запит, з яким споживач звертається до бібліотеки, 

розраховуючи на негайну відповідь, не пов’язуючи своє звертання з 

бібліографічним обслуговуванням у майбутньому. 

2.3. Основною формою довідково-бібліографічного обслуговування є 

виконання запитів користувачів у формі довідок і консультацій. 

2.4. Довідки та їх типи. Довідки бувають фактографічні та бібліографічні. 

Бібліографічні довідки відповідно до характеру бібліографічного запиту 

підрозділяються на тематичні, уточнювальні, адресні. 

2.4.1. Тематична бібліографічна довідка надається у вигляді 

систематизованого переліку бібліографічних записів документів з певної 

теми. 

2.4.2. Уточнювальна бібліографічна довідка встановлює чи уточнює 

елементи бібліографічного запису, яких бракує або які неправильно 

зазначені у запиті. 
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2.4.3. Адресна бібліографічна довідка встановлює за каталогами чи 

бібліографічними джерелами дані про наявність і (або) точну адресу 

зберігання документа в фонді бібліотеки. 

2.4.4. Фактографічна довідка містить фактографічну інформацію 

(відомості про певні факти, події, дані з різних галузей знань, пояснення 

слів, термінів тощо). 

2.4.5. За формою надання інформації довідки бувають усні, письмові, 

віртуальні (електронні). 

2.5. Консультації та їх типи. Консультація містить поради щодо 

самостійного пошуку інформації користувачем бібліотеки. 

2.5.1. Бібліографічна консультація містить поради, як одержати 

потрібну бібліографічну інформацію (у каталогах, мережі Інтернет, 

певному бібліографічному покажчику тощо). 

2.5.2. Фактографічна консультація містить поради щодо пошуку 

інформації користувачем про факти, події, дані з різних галузей знань 

тощо. 

2.6. Облік довідок та консультацій здійснюється згідно Інструкції з 

виконання та обліку бібліографічних довідок і консультацій.  

2.7. Джерелом довідково-бібліографічного обслуговування є довідково-

бібліографічний апарат. 

2.7.1. Довідково-бібліографічний апарат – це сукупність традиційних 

та електронних довідкових і бібліографічних видань, бібліотечних 

каталогів, що використовуються при обслуговуванні користувачів. 

2.7.2. Структура довідково-бібліографічного апарату: 

– електронний каталог; 

– алфавітний каталог; 

– систематичний каталог; 

– довідково-бібліографічний фонд, що складається з 

нормативних, довідкових і бібліографічних видань (в 

друкованій та електронній формах); 

– інформаційні ресурси Інтернет. 

 

3. Бібліографічне інформування 

 

3.1. Бібліографічне інформування (або інформаційно-бібліографічне 

обслуговування) – це систематичне забезпечення інформацією користувачів 

відповідно до їх тривалих чи постійних запитів. 

3.2. Форми бібліографічного інформування: 

– бюлетені нових надходжень; 

– бібліографічні покажчики; 

– усні бібліографічні огляди; 

– організація виставок літератури (в т.ч. віртуальних); 

– День інформації; 

– День кафедри; 

– інформаційний супровід наукових робіт користувачів бібліотеки; 



129 

– вибіркове розповсюдження інформації; 

– диференційоване обслуговування. 

3.3. Інформаційно-бібліографічне обслуговування здійснюється згідно з 

даним Положенням і такими регламентуючими документами бібліотеки: 

– Положення про сервіс «Віртуальна довідка»; 

– Положення про «День інформації»; 

– Положення про «День кафедри»; 

– Інструкція з проведення «Дня кафедри»; 

– Інструкція з проведення «Дня інформації»; 

– Інструкція з виконання та обліку бібліографічних довідок і 

консультацій; 

– Інструкція зі складання бібліографічних бюлетенів нових надходжень 

до фондів наукової бібліотеки; 

– Інструкція з організації та здійснення вибіркового розповсюдження 

інформації. 
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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО «ДЕНЬ ІНФОРМАЦІЇ» 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. «День інформації» – комплексна форма інформаційної та маркетингової 

діяльності, що сприяє оптимізації комплектування та популяризації фондів 

бібліотеки. 

 

2. Основні завдання 

 

2.1. Ознайомлення усіх категорій користувачів з новими надходженнями до 

фондів бібліотеки за певний час шляхом організації відкритого перегляду 

літератури. 

2.2. Надання інформації про нові видання за профілем університету, що 

вийшли друком у провідних видавництвах та пропонуються книговидавничими 

та книготорговельними організаціями міста. 

2.3. Надання консультацій, проведення маркетингового дослідження серед 

відвідувачів заходу щодо комплектування фондів бібліотеки друкованими 

джерелами інформації для забезпечення навчального процесу та наукової, 

педагогічної діяльності  в університеті. 

2.4. Оптимізація комплектування фондів бібліотеки друкованими та 

електронними носіями інформації для  забезпечення потреб навчального 

процесу. 

2.5. Популяризація фондів бібліотеки. 

2.6. Удосконалення форм і методів бібліотечної діяльності щодо 

забезпечення інформаційних потреб користувачів.  

2.7. Формування позитивного іміджу наукової бібліотеки, як невід’ємної 

складової частини навчального процесу та наукової діяльності університету. 

2.8. В процесі організації та проведення заходу керуватися інструкцією з 

проведення «Дня інформації». 
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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО «ДЕНЬ КАФЕДРИ» 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. «День кафедри» – комплексна форма інформаційно-бібліографічного 

обслуговування, що передбачає репрезентацію бібліотеки, її ресурсів щодо 

забезпечення науково-педагогічного та навчального процесів кафедри, 

демонстрацію нових технологій у роботі бібліотеки. 

 

2. Основні завдання 

 

2.1. Репрезентація бібліотечного сервісу щодо інформаційного забезпечення 

науково-педагогічної діяльності кафедри. 

2.2. Спільний аналіз релевантності інформації та форм її надання науково-

педагогічному складу кафедри згідно з тематикою їх наукової роботи. 

2.3. Продукування спільних рішень і стратегій щодо удосконалення 

формування інформаційних ресурсів бібліотеки для задоволення інформаційних 

потреб користувачів. 

2.4. Визначення перспектив взаємодії бібліотеки і кафедр щодо 

можливостей оптимального формування фондів. 

2.5. Обговорення проблем удосконалення форм і методів обслуговування 

користувачів у бібліотеці. 

2.6. Розвиток партнерських зв’язків між кафедрами університету і науковою 

бібліотекою, висвітлення нових бібліотечних технологій, надання відомостей 

про ресурсні новинки і різноманітні послуги. 

2.7. Формування позитивного іміджу бібліотеки як невід’ємної складової 

частини у забезпеченні навчального процесу та науково-педагогічної діяльності 

університету.  

2.8. В процесі організації і проведенні заходу керуватися інструкцією з 

проведення «Дня інформації». 
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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО СЕРВІС «ВІРТУАЛЬНА ДОВІДКА» 
 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Дане Положення визначає порядок організації та діяльності сервісу 

«Віртуальна довідка» бібліотеки. 

1.2. Сервіс «Віртуальна довідка» – це онлайнова послуга, спрямована на 

оперативне виконання разових інформаційних запитів користувачів. 

1.3. Сервіс «Віртуальна довідка» є частиною довідково-бібліографічного 

обслуговування користувачів бібліотеки.  

1.4.  Головна мета – обслуговування користувачів бібліотеки та надання 

доступу до ресурсів бібліотеки через мережу Інтернет. 

1.5. Завдання сервісу «Віртуальна довідка» – оперативне надання відповідей 

на запити користувачів із забезпеченням достовірності та повноти інформації. 

1.6. Віртуальним користувачем вважається особа, яка заповнила контактну 

форму сервісу «Віртуальна довідка» на сайті бібліотеки. 

 

2. Основні принципи роботи 

 

2.1. Оперативність виконання запитів.  

2.2. Обов’язковість надання відповіді користувачу, навіть у випадку 

відсутності релевантної інформації.  

2.3. Гарантування конфіденційності особистої інформації, наданої 

користувачами при реєстрації.  

2.4. Висока якість обслуговування користувачів: надання повної, 

об’єктивної та достовірної інформації.  

2.5. Дотримання співробітниками вимог Кодексу етики українського 

бібліотекаря. 

2.6. Виконання віртуальної довідки здійснюють співробітники 

інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки.  

2.7. Контроль за виконанням віртуальних довідок та загальну координацію 

діяльності сервісу «Віртуальна довідка» здійснює завідуючий інформаційно-

бібліографічним відділом.  

2.8. Максимальний термін виконання запитів – 3 робочих дні (в залежності 

від специфіки та складності). 

 

3. Виконання віртуальних довідок 

 

3.1. Джерела виконання: 

– електронний каталог; 

– алфавітний каталог; 

– систематичний каталог; 
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– довідково-бібліографічний фонд, що складається з нормативних, 

довідкових і бібліографічних видань (в традиційній друкованій та 

електронній формах); 

– архів виконаних довідок; 

– інформаційні ресурси Інтернет. 

3.2. Сервіс надає такі довідки: 

– відомості про наявність документів у фондах наукової бібліотеки; 

– інформація щодо бібліографічного опису документа (уточнення 

елементів, які відсутні або неточно наведені); 

– бібліографічні списки та/або посилання на електронні інформаційні 

ресурси відповідно до теми запиту (до 15 назв); 

– консультації щодо бібліографічного опису документів згідно ДСТУ; 

– фактографічні відомості (хронологічні, біографічні, адресні, 

статистичні); 

– індекси на монографії, навчальні посібники, дисертації, магістерські 

роботи та статті за таблицями УДК. 

3.3. Обмеження щодо надання довідок: 

– завдання виходить за межі технічних чи організаційних можливостей 

бібліотеки; 

– зміст інформаційного запиту не відповідає морально-етичним 

нормам; 

– запит пов'язаний з написанням рефератів і магістерських робіт, а 

також із вирішенням математичних, фізичних, хімічних та інших 

завдань, перекладом текстів; 

– запит пов'язаний з наданням інформації розважального характеру 

(розв'язування кросвордів, участь у інтелектуальних іграх, вікторинах 

та інших конкурсах); 

– запит пов'язаний з комерційною посередницькою діяльністю; 

– запит суперечить чинному законодавству України. 
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ІНСТРУКЦІЯ 

З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИБІРКОВОГО  

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Вибіркове розповсюдження інформації (ВРІ) є одним із ефективних 

видів бібліографічного інформування. 

1.2. Обслуговування здійснюється на основі систематичного 

бібліографічного пошуку релевантної інформації в потоці первинних та 

вторинних документів. 

 

2. Завдання вибіркового розповсюдження інформації 

 

2.1. Формулювання інформаційних вимог у вигляді переліку тем (постійно 

діючих запитів). 

2.2. Регулярне доведення бібліографічної інформації до користувачів.  

2.3. Постійний зворотний зв’язок з абонентами.  

2.4. Оперативність і регулярність інформування. 

 

3. Абоненти вибіркового розповсюдження інформації 

 

3.1. Науково-педагогічні працівники університету. 

3.2. Кафедри, факультети. 

 

4. Здійснення вибіркового розповсюдження інформації 

 

4.1. Основні робочі процеси: 

– вивчення інформаційних потреб користувачів; 

– відбір інформації згідно із запитами кожного абонента; 

– формування індивідуальних електронних файлів;  

– розсилка інформації за адресами електронною поштою або 

перенесення інформації на флеш-накопичувач. 

4.2. Джерела відбору інформації: 

– електронний каталог Наукової бібліотеки КНУКіМ; 

– електронні каталоги інших бібліотек; 

– державні бібліографічні покажчики України. 

4.3. Інформаційне повідомлення складається з бібліографічного опису 

першоджерела (згідно ДСТУ ГОСТ 7.1–2006. «СІБВС. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»), анотації чи 

реферату (за потреби). 

4.4. Періодичність розсилання може змінюватись в залежності від побажань 

абонента або в міру накопичення інформації. 
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4.5. Зворотній зв’язок з абонентами: 

– здійснюється у вигляді усних опитувань або листів електронною 

поштою; 

– визначає релевантність наданої інформації;  

– відстежує зміни тематичних запитів абонентів та їхнє своєчасне 

коригування. 

4.6. Облік роботи ведеться за такими параметрами: 

– кількість абонентів; 

– кількість тем; 

– кількість інформаційних повідомлень. 

4.7. ВРІ здійснює інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки. 
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ІНСТРУКЦІЯ 

З ОРГАНІЗАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЕРІВНИЦТВА 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Диференційоване обслуговування керівництва (ДОК) є однією з форм 

бібліографічного інформування. 

1.2. Метою ДОК є створення і підтримка системи поточного доведення до 

керівництва аналітико-синтетично переробленої інформації відповідно до 

постійно діючих тематичних запитів з питань мистецтва, освіти, культури, 

економіки та політики. 

 

2. Завдання ДОК 

 

2.1. Забезпечення керівництва університету поточною інформацією, 

відібраною, проаналізованою та узагальненою відповідно до тематики запитів. 

2.2. Звільнення керівництва від пошуку та безпосередньої роботи з 

першоджерелом. 

 

3. Абоненти ДОК 

 

3.1. Ректорат КНУКіМ в особі ректора та проректорів. 

3.2. Керівники структурних підрозділів університету. 

 

4. Здійснення ДОК 

 

4.1. Вивчення інформаційних потреб користувачів. 

4.2. Відбір першоджерел і підготовка на їхній основі інформаційних 

повідомлень. 

4.3. Джерела відбору інформації: 

– статті з періодичних видань; 

– інформаційні ресурси Інтернет. 

4.4. Основною формою ДОК є «Дайджест з питань політики, економіки, 

суспільства, освіти, культури та мистецтва». 

4.5. Дайджест готується в електронному вигляді. Роздрукований або 

електронний екземпляр доставляється абоненту. 

4.6. Дайджест виходить шість разів на тиждень. 

4.7. Зворотній зв’язок з абонентами здійснюється у вигляді усних опитувань 

або листів по електронній пошті. 

4.8. Облік роботи ведеться за такими параметрами:  

– кількість абонентів; 

–  кількість випусків.  
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ІНСТРУКЦІЯ 

ЗІ СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ БЮЛЕТЕНІВ 

НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Бібліографічний бюлетень – це періодичний бібліографічний посібник, 

який інформує про нові документи, що надійшли до фонду бібліотеки. 

1.2. Дана інструкція визначає порядок складання бібліографічного бюлетеня 

нових надходжень. 

 

2. Підготовка бюлетеня 

 

2.1. Відбір документів з електронного каталогу бібліотеки за певний період 

часу. 

2.2. Групування бібліографічних описів відповідно до розділів таблиць УДК, 

у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів та (або) назв документів. 

2.3. Складання розширеного бібліографічного опису, що містить такі 

елементи:  

Основна назва : відомості, що стосуються назви / перші відомості про 

авторство чи відповідальність ; відомості про інших осіб чи установи, які 

несуть інтелектуальну відповідальність за видання. – Відомості про 

повторність видання / відомості про відповідальність за повторне видання, 

додаткові відомості про повторне видання. – Зона специфічних відомостей. – 

Місце видання : Назва (ім’я) видавця, рік видання. – Специфічне позначення 

матеріалу та обсяг. – (Основна назва серії чи підсерії ; №, т.). 

2.4. Бібліографічний опис документів, відібраних для включення в 

бібліографічний бюлетень нових надходжень, здійснюється відповідно до вимог 

стандартів:  

2.4.1. ДСТУ 7093:2009. СІБВС.  Бібліографічний запис. Скорочення 

слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами 

(ГОСТ 7.11—2004 (ИСО 832:1994), МОD; ISO 832:1994, МОD). 

2.4.2. ДСТУ 6095:2009. СІБВС.  Правила скорочення заголовків і слів у 

заголовках публікацій (ГОСТ 7.88–2003, МОD). 

2.4.3. ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний 

опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні 

вимоги та правила   (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). 

2.5. ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. СІБВС. Бібліографічний запис. Заголовок. 

Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80–2000, IDT). 

2.6. ДСТУ ГОСТ 7.1–2006. СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT). 

2.7. Бібліографічний бюлетень має назву «Інформаційний бюлетень нових 

надходжень до фондів Наукової бібліотеки КНУКіМ : … півріччя … року». 
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2.8. Бюлетень виходить двічі на рік та презентується на Дні інформації. 

2.9. Електронна версія бюлетеня розміщується на сайті бібліотеки, 

друкована зберігається в інформаційно-бібліографічному відділі. 

 

3. Відповідальність за підготовку бюлетеня 

 

3.1. Бібліографічний бюлетень нових надходжень готується 

співробітниками інформаційно-бібліографічного відділу. 

3.2. Відповідальний за випуск – завідуючий інформаційно-бібліографічним 

відділом. 
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ІНСТРУКЦІЯ 

З ВИКОНАННЯ ТА ОБЛІКУ 

БІБЛІОГРАФІЧНИХ ДОВІДОК І КОНСУЛЬТАЦІЙ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Дана інструкція визначає порядок надання бібліографічних довідок і 

консультацій у процесі довідково-бібліографічного обслуговування 

користувачів, встановлює єдині вимоги щодо обліку бібліографічних довідок у 

бібліотеці. 

1.2. Інструкція регулює надання бібліографічних послуг та їх облік 

відповідно до нормативних документів: 

– ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання; 

– ДСТУ 3017:2015 Інформація та документація. Видання. Основні види. 

Терміни та визначення понять; 

– ДСТУ 2392–94 Інформація і документація. Базові поняття. Терміни і 

визначення; 

– ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. 

Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні 

вимоги та правила; 

– ДСТУ 7448:2013 Інформація та документація. Бібліотечно-

інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. 

– ДСТУ8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання.  

 

2. Основні терміни і визначення 

 

2.1. Адресний бібліографічний пошук – пошук даних щодо наявності або 

місцезнаходження документа в певному фонді. 

2.2. Бібліографічна діяльність – область діяльності із задоволення потреб в 

бібліографічній інформації. 

2.3. Бібліографічна довідка – відповідь на разовий бібліографічний чи 

фактографічний запит, що містить бібліографічну інформацію, релевантну 

запиту. 

2.4. Бібліографічна інформація – інформація про документи, необхідна для 

їх ідентифікації та використання. 

2.5. Бібліографічна консультація – відповідь на разовий запит, що містить 

поради щодо самостійного використання шляхів, засобів і методів 

бібліографічного пошуку. 

2.6. Бібліографічне видання – інформаційне видання, що містить 

упорядковану сукупність бібліографічних записів. 



140 

2.7. Бібліографічне обслуговування – забезпечення користувачів 

бібліографічною інформацією. 

2.8. Бібліографічний запит – звернення користувача до довідкової служби в 

усній, письмовій чи електронній формі, що відображає потребу в бібліографічній 

інформації. 

2.9. Бібліографічний пошук – пошук бібліографічної інформації або пошук 

документів за джерелами бібліографічної інформації згідно із запитом 

користувача. 

2.10. Довідково-бібліографічне обслуговування – обслуговування, пов’язане 

з наданням довідок та інших бібліографічних послуг відповідно до запитів 

споживачів інформації. 

2.11. Документ – матеріальна форма отримання, зберігання, використання і 

поширення інформації шляхом фіксації її на папері, кіно-, відео-, фотоплівці, 

електронному або іншому носії. 

2.12. Інформаційна діяльність – сукупність дій, спрямованих на задоволення 

інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави. 

2.13. Інформаційна послуга – здійснення інформаційної діяльності з 

доведення інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їхніх 

інформаційних потреб. 

2.14. Інформаційний запит – суб’єктивне формулювання інформаційного 

інтересу, або опосередкований прояв інформаційної потреби. Інформаційний 

запит може бути перетворений споживачем у бібліографічний запит. 

2.15. Інформаційні ресурси – сукупність документів в інформаційних 

системах (бібліотеках, архівах, базах даних тощо). 

2.16. Користувач бібліотеки – фізична чи юридична особа, яка звертається 

до послуг бібліотеки. 

2.17. Тематичний бібліографічний пошук – пошук бібліографічної 

інформації за визначеною користувачем темою. 

2.18. Уточнювальний бібліографічний пошук – пошук відсутніх або неточно 

наведених елементів бібліографічного опису документів. 

2.19. Фактографічний запит – звернення щодо отримання конкретних 

фактичних відомостей різного характеру. 

 

3. Прийняття запитів 

 

3.1 Запити на довідки і консультації приймаються під час особистого 

звернення користувачів до бібліотеки, по телефону та за допомогою сервісу 

«Віртуальна довідка».  

3.2 При надходженні запиту уточнюється тема, визначається цільове 

призначення. 

3.3 Не приймаються до виконання запити:  

– на нечітко сформульовану тему; 

– при відсутності достатніх даних для бібліографічного пошуку. 

 

 



141 

4. Виконання довідок 

 

4.1. За формою надання інформації довідки можуть бути: усними, 

письмовими, віртуальними (електронними). 

4.1.1. Усна довідка – бібліографічна довідка, надана в усній формі. 

4.1.2. Письмова довідка – бібліографічна довідка, підготовлена за 

запитом користувача в документально зафіксованій формі (друкованій, 

електронній тощо). 

4.1.3. Віртуальна (електронна) – бібліографічна довідка, виконана із 

застосуванням інформаційних технологій і надана користувачеві в 

електронній формі незалежно від місця знаходження. 

4.2. Відповідно до характеру бібліографічного запиту довідки 

підрозділяються на: тематичні, уточнюючі, адресно-бібліографічні, 

фактографічні. 

4.2.1. Тематична довідка – передбачає надання користувачеві переліку 

документів, релевантних тематичному запиту. Може виконуватись в 

усному і письмовому вигляді. Письмова довідка має вигляд 

бібліографічного списку документів складеного згідно ДСТУ 7.1–2006.  

4.2.2. Адресно-бібліографічна довідка – встановлює наявність та (або) 

місцезнаходження документа у певному фонді. Надається споживачу у 

вигляді бібліографічного опису документа, що супроводжується шифром 

зберігання документа у фонді. 

4.2.3. Уточнювальна – бібліографічна довідка, в якій встановлюються 

та (або) уточнюються елементи бібліографічного опису документа, що 

були відсутні або перекручені у запиті. Уточнююча довідка виконується 

у тому випадку, коли відповідь на адресний бібліографічний запит була 

негативною, і тому виникає потреба встановити точні бібліографічні 

відомості про документ. 

4.2.4. Фактографічна бібліографічна довідка – містить відомості про 

конкретні факти, події, явища реальної дійсності, дані з різних галузей 

знань, трактування термінів тощо. Довідка може містити також посилання 

на джерело фактографічної інформації, але тільки після відповідних 

фактографічних даних. 

4.2.5. Довідка з визначення індексів УДК/ББК для наукових робіт, 

публікацій. 

4.3. Виконання бібліографічних довідок здійснюють кваліфіковані 

працівники інформаційно-бібліографічного відділу та відділу обслуговування 

користувачів. 

4.3.1. Термін виконання письмової бібліографічної довідки 

узгоджується із замовником. 

4.3.2. Термін зберігання тієї чи іншої письмової довідки визначається 

бібліотекою самостійно, виходячи з актуальності теми довідки. 

4.3.3. При виконанні бібліографічних довідок використовуються: 

– електронний каталог; 

– традиційні каталоги і картотеки; 
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– бібліографічні покажчики; 

– довідкові видання; 

– оглядові й реферативні видання; 

– архів виконаних довідок; 

– прикнижкові, пристатейні списки джерел; 

– фонди бібліотеки; 

– довідково-бібліографічний апарат інших бібліотек; 

– інформаційні ресурси Інтернет; 

– таблиці УДК/ББК.  

 

5. Облік довідок і консультацій 

 

5.1. Одиницею обліку виконаної довідки незалежно від позитивного чи 

негативного результату пошуку вважається усна або письмова довідка, що 

містить відомості про одну тему, про один уточнений бібліографічний запис, про 

одне встановлене видання або про один виявлений факт, а також усна 

консультація з одного питання. 

5.2. Здійснюється статистичний облік усних, письмових, віртуальних 

довідок. До усних бібліографічних довідок належать також довідки, надані по 

телефону. 

5.3. Не враховується як бібліографічна консультація порада користувачеві з 

організації та оформлення списків документів до рефератів, магістерських робіт, 

а також відповідь на запит, що не потребує часу на пошук інформації (режим 

роботи бібліотеки, розташування відділів, наявність ксероксу  та ін.). 

5.4. Запис про виконання довідок і консультацій вноситься до «Журналу 

обліку статистичних показників» та «Журналу обліку письмових довідок» (див. 

Додаток 1, 2). Журнал ведеться у друкованому вигляді. 

5.5. Відповідальність за достовірність і повноту записів несе завідуючий 

відділом. 
 

Додаток 1 

Облік усних довідок і консультацій 
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Додаток 2 

Облік письмових довідок 
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ІНСТРУКЦІЯ 

З ПРОВЕДЕННЯ «ДНЯ ІНФОРМАЦІЇ» 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. «День інформації» – комплексна форма інформаційної та маркетингової 

діяльності, що сприяє оптимізації комплектування та популяризації фондів 

бібліотеки. 

1.2. Дана інструкція визначає порядок проведення «Дня інформації» у 

бібліотеці. 

 

2. Підготовка заходу 

 

2.1. Повідомлення про дату, час і місце проведення заходу розміщується на 

сайті університету, дошці оголошень бібліотеки; повідомлення на кафедри 

розсилається за допомогою електронної пошти.  

2.2. Відбір нових надходжень до фондів бібліотеки за певний час. 

2.3. Залучення книговидавничих та книготорговельних організацій для 

участі у проведенні заходу. 

2.4. Систематизація представлених видань за галузями знань. 

 

3. Проведення заходу 

 

3.1. Організація відкритого перегляду нових надходжень до фондів 

бібліотеки та видань, наданих видавничими та книготорговельними 

організаціями. 

3.2. Надання консультацій з питань порядку комплектування фондів 

бібліотеки, забезпечення навчальних дисциплін підручниками і навчально-

методичними документами. 

3.3. Проведення маркетингового дослідження серед відвідувачів заходу 

щодо комплектування фондів бібліотеки друкованими джерелами інформації для 

забезпечення навчального процесу та науково-педагогічної діяльності 

університету. 

3.4. Облік відвідувань шляхом внесення даних до журналу статистичних 

показників. 

3.5. Передача документів за місцем зберігання у відділи бібліотеки. 

 

4. Підведення підсумків 

 

4.1. Аналіз статистичних показників. 

4.2. Аналіз пропозицій та зауважень відвідувачів заходу. 

4.3. Аналіз маркетингового дослідження. Визначення ефективності 

проведення заходу та перспектив щодо його удосконалення. 
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4.4. Підготовка бібліографічного бюлетеня «Інформаційний бюлетень нових 

надходжень до фондів Наукової бібліотеки КНУКіМ : … півріччя … року». 

4.5. На сайті університету подається інформація про проведення «Дня 

інформації» зі світлинами. 

 

5. Відповідальність за проведення заходу 

 

5.1. У підготовці заходу беруть участь відділи: комплектування та наукового 

опрацювання документів, інформаційно-бібліографічний, книгозберігання, 

обслуговування користувачів. 

5.2. Відповідальний за проведення заходу – завідуючий інформаційно-

бібліографічним відділом. 
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ІНСТРУКЦІЯ 

З ПРОВЕДЕННЯ «ДНЯ КАФЕДРИ» 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. «День кафедри» – комплексна форма інформаційно-бібліографічного 

обслуговування, що передбачає репрезентацію бібліотеки, її ресурсів щодо 

забезпечення науково-педагогічного та навчального процесу кафедри, 

демонстрацію нових технологій у роботі бібліотеки. 

1.2. Дана інструкція визначає порядок підготовки і проведення «Дня 

кафедри» бібліотекою. 

 

2. Підготовка заходу 

 

2.1. Складання програми проведення заходу. 

2.2. Аналіз релевантності бібліографічної інформації, наданої з метою 

забезпечення інформаційних потреб викладачів.  

2.3. Підбір видань для організації виставки нових надходжень видань за 

профілем кафедри. 

2.4. Підготовка усного огляду літератури. 

2.5. Повідомлення про дату і час проведення заходу. 

 

3. Проведення заходу 

 

3.1. Коротке вступне слово керівництва бібліотеки або відповідального за 

проведення заходу. 

3.2. Організація виставки нових надходжень до фондів бібліотеки за 

профілем кафедри. 

3.3. Проведення усного огляду літератури. 

3.4. Інформування щодо нових інформаційних ресурсів і послуг, які надає 

бібліотека, ознайомлення з сервісами електронного каталогу та електронної 

бібліотеки. 

3.5. Спільний аналіз релевантності інформації та форм її надання 

викладачам кафедри згідно тематики їх наукової роботи. 

3.6. Обговорення проблем комплектування фондів бібліотеки, 

книгозабезпеченості навчальних дисциплін. 

3.7. Надання прайсів видавництв та книготорговельних фірм, каталогів 

передплатних видань, інформування про порядок формування замовлень на 

літературу та періодичні видання. 

3.8. Проведення консультацій з правил бібліографічного опису видань згідно 

ДСТУ. 
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3.9. Ознайомлення з порядком подання списків публікацій науково-

педагогічного складу кафедри до бібліографічного покажчика «Наукові праці 

викладачів КНУКіМ за … рік». 

3.10. Обговорення перспектив подальшої взаємодії між бібліотекою і 

кафедрою. 

 

4. Підведення підсумків 

 

4.1. Аналіз пропозицій та зауважень учасників заходу. 

4.2. Представлення на сайті університету інформації про проведення «Дня 

кафедри» зі світлинами. 

 

5. Відповідальність за проведення заходу 

 

5.1. Відповідальний за проведення заходу – завідуючий інформаційно-

бібліографічним відділом.  

5.2. Проводиться захід з урахуванням можливостей бібліотеки та запитів 

кафедр. 
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РОЗДІЛ 6 

РЕГЛАМЕНТУЮЧІ ДОКУМЕНТИ  

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ 
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ  
 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Науково-методичний відділ є структурним підрозділом Наукової 

бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв, який 

сприяє розвитку та вдосконаленню основних методів і форм бібліографічної, 

науково-дослідної та методичної діяльності відповідно до напрямів освітньої, 

навчальної та наукової роботи університету. 

1.2. У своїй діяльності відділ керується Законом України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу», іншими законодавчими актами України; постановами та 

наказами Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки України; 

Статутом КНУКіМ; регламентуючою і технологічною документацією 

бібліотеки. 

1.3. Готує річні плани та звіти про роботу відділу, бере участь в 

перспективному плануванні та складанні зведених звітів про роботу бібліотеки.  

1.4. Структура та штатний розпис відділу затверджується ректором 

університету за поданням директора. 

1.5. Працівники відділу призначаються та звільняються наказом ректора за 

поданням директора бібліотеки. 

1.6. Порядок роботи, підготовка науково-методичних рекомендацій тощо 

визначається цим Положенням та Правилами користування бібліотекою, які 

затверджуються ректором університету.  

 

2. Основні завдання 

 

2.1. Сприяння розвитку та вдосконаленню основних методів і форм 

бібліографічної, науково-дослідної та методичної діяльності бібліотеки, 

відповідно до напрямів освітньої, навчальної та наукової роботи університету. 

2.2. Розробка планів науково-дослідної роботи (далі НДР) бібліотеки і 

контроль за їх виконанням. 

2.3. Впровадження результатів НДР в практику роботи бібліотеки. 

2.4. Виявлення, вивчення, узагальнення і популяризація передового досвіду 

роботи бібліотек України та світу.  

2.5. Створення фонду науково-методичного відділу, який складається 

документів, що регламентують діяльність бібліотеки; виданих видавничим 

центром КНУКіМ; методичних матеріалів щодо бібліотечно-бібліографічної 

справи. 

2.6. Участь у наукових конференціях, «Днях науки КНУКіМ», семінарах.  

2.7. Проведення соціологічних досліджень з актуальних проблем 

бібліотечно-бібліографічної практики.  

2.8. Надання методичних консультацій бібліотекам училищ і коледжів 

культури та мистецтв України.  
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2.9. Координація та кооперація з іншими відділами бібліотеки, співпраця з 

бібліотеками вищих навчальних закладів України. 

 

3. Функції 

 

3.1. Відділ виконує функції організації та координації науково-методичного 

забезпечення структурних підрозділів бібліотеки, надає консультативну 

допомогу бібліотекам вищих навчальних закладів культури і мистецтв 1–2 рівня 

акредитації Міністерства культури України. 

3.2. Науково-дослідна робота в бібліотеці – дослідження тем: з історії 

університету, з історії бібліотеки, зі збереження бібліотечних фондів.  

3.3. Науково-інформаційна робота: підготовка щоденного інформаційного 

бюлетеня «Дайджест з питань політики, економіки, суспільства, освіти, культури 

та мистецтва», підготовка бібліографічних покажчиків за результатами науково-

дослідної роботи. 

3.4. Науково-методична робота: 

3.4.1. Аналіз та узагальнення звітно-планової документації 

структурних підрозділів бібліотеки.  

3.4.2. Розробка інструктивно-методичних, технологічних документів, 

які регламентують виробничі процеси і трудову діяльність працівників 

бібліотеки. 

3.4.3. Дослідження думки користувачів та бібліотечних працівників 

про роботу бібліотеки.  

3.4.4. Аналіз діяльності бібліотеки, рекомендації щодо удосконалення 

бібліотечно-бібліографічної роботи та інформаційного обслуговування 

користувачів. 

3.4.5. Організація підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки. 

3.4.6. Планування роботи методичної ради бібліотеки. 

3.5. Видавнича діяльність.  

3.5.1. Розробка науково-методичних матеріалів, підготовка їх до друку.  

3.5.2. Розміщення їх на сайті бібліотеки та підготовка до видання. 

3.5.3. Перегляд всіх видань бібліотеки в ході підготовки до друку. 

3.6. Рекламна діяльність. 

3.6.1. Підготовка прес-релізів про заходи, продукти, ресурси бібліотеки 

для розміщення їх на сайтах бібліотеки та університету. 

3.6.2. Підготовка матеріалів для наповнення сторінки бібліотеки у 

соціальній мережі «Фейсбук». 

 

4. Права та обов’язки 

 

4.1. Відділ має право:  

4.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, 

зазначених у Положенні. 

4.1.2. Визначати умови користування фондом документів відділу на 

основі правил користування бібліотекою. 
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4.1.3. Вилучати зі своїх фондів документи відповідно до нормативно-

правових актів. 

4.1.4. Здійснювати у встановленому порядку співробітництво з іншими 

науковими бібліотеками в плані обміну досвідом бібліотечно-

бібліографічної, методичної та наукової роботи бібліотек. Представляти 

бібліотеку та університет у різних установах і громадських організаціях.  

4.1.5. Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою 

науково-дослідної роботи університету. Одержувати від його 

структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення 

поставлених перед відділом завдань. 

4.1.6. Ознайомлюватися з проектами рішень, що стосуються діяльності 

відділу. 

4.2. Працівники відділу мають право: 

4.2.1. На підтримку з боку бібліотеки та університету в організації 

підвищення кваліфікації.  

4.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, 

які передбачені для працівників освіти та культури. 

4.2.3. На щорічну відпустку згідно з Законом України «Про відпустки» 

за відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку. 

4.3. Працівники відділу зобов’язані: 

4.3.1. Виконувати трудові обов’язки згідно з нормативно-правовими 

актами про працю в Україні. 

4.3.2. Забезпечувати збереження документів та обладнання відділу 

згідно з діючими законодавчими актами. 

4.4. Відділ зобов’язаний: 

4.4.1. Своєю діяльністю сприяти реалізації прав користувачів на 

бібліотечне обслуговування, встановлених Законом України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу». 

4.4.2. Звітувати про свою роботу перед директором бібліотеки.  

4.4.3. Виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі 

бібліотечної справи. 

 

5. Відповідальність та керівництво 

 

5.1. Керівництво відділом здійснює завідуючий, який підпорядковується 

директору бібліотеки та є членом методичної ради. 

5.2. Завідуючий в межах своїх повноважень несе відповідальність за 

організацію роботи відділу, результати його діяльності. 

5.3. Працівники відділу, з вини яких завдано матеріальної шкоди 

бібліотечному фонду, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством 

України. 

5.4. Обов’язки працівників відділу визначаються посадовою інструкцією, 

затвердженою ректором. 

5.5. Режим роботи відділу визначається виробничою необхідністю і 

затверджується директором. 
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6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами 

 

6.1. Адміністрація бібліотеки сприяє забезпеченню відділу комп’ютерною 

технікою, технічними засобами і устаткуванням для повноцінного виконання 

відділом його функцій. 

6.2. Відділ співпрацює з: 

6.2.1. Науковим відділом університету з питань щодо акумулювання 

інформації про наукову діяльність кафедр та викладачів. 

6.2.2. Факультетами та кафедрами з питань проведення спільних 

заходів та дослідження теми «Історія КНУКіМ». 

6.2.3. PR-відділом університету з питань висвітлення новин про 

діяльність бібліотеки.  

6.2.4. Видавничим центром університету з питань видання матеріалів, 

підготованих бібліотекою. 

6.2.5. З відділом інформаційних технологій та комп'ютерного 

забезпечення з питань використання можливостей АІБС 

«УФД/Бібліотека» в роботі відділу; дизайну підготованих відділом 

видань та рекламної продукції. 

6.2.6. Інформаційно-бібліографічним відділом з питань створення 

бібліографічних ресурсів та бібліографічного оформлення й редагування 

видань, підготованих відділом. 

6.2.7. З відділом обслуговування користувачів з питань форм роботи 

(книжкові виставки, проведення презентацій, екскурсій для студентів і 

гостей бібліотеки) та рекламної діяльності. 

6.2.8. З усіма відділами бібліотеки з питань організації підвищення 

кваліфікації співробітників. 
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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО СЕКТОР МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Сектор методичної роботи бібліотеки сприяє розвитку та 

вдосконаленню основних методів і форм бібліографічно-інформаційної та 

науково-методичної діяльності бібліотеки відповідно до напрямів навчальної, 

наукової і виховної роботи університету. 

1.2. Методично забезпечує функціонування підрозділів бібліотеки на 

основі сучасних технологій. Контролює виконання планових завдань, здійснює 

моніторинг виробничих процесів у підрозділах. 

1.3. Сектор є структурним підрозділом бібліотеки та підпорядковується 

директору. 

1.4. У своїй діяльності сектор керується: Законом України «Про бібліотеки 

і бібліотечну справу», іншими законодавчими актами України про бібліотечну 

справу; постановами та наказами Міністерства культури України, Міністерства 

освіти і науки України; провідними документами про бібліотечну справу; 

регламентуючою і технологічною документацією бібліотеки. 

 

2. Основні завдання сектору 

 

2.1. Сприяння розвитку та вдосконаленню основних методів і форм 

бібліографічно-інформаційної та науково-методичної діяльності бібліотеки. 

2.2. Виявлення, вивчення, узагальнення і популяризація передового досвіду 

роботи бібліотек України та світу.  

2.3. Організація підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.  

2.4. Надання консультативної допомоги бібліотекам вищих навчальних 

закладів культури і мистецтв 1–2 рівня акредитації Міністерства культури 

України. 

 

3. Функції 

 

3.1. Наукова діяльність сектору реалізується шляхом: 

3.1.1. Участі у наукових конференціях, семінарах, презентаціях в 

університеті. 

3.1.2. Дослідження думки користувачів та бібліотечних працівників. 

3.1.3. Аналізу та узагальнення звітно-планової документації 

структурних підрозділів бібліотеки. 

3.1.4. Участі у розробці інструктивно-методичних, технологічних і 

нормативних документів, які регламентують виробничі процеси і трудову 

діяльність працівників бібліотеки. 
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3.2. Надання методично-консультативної допомоги бібліотекам вищих 

навчальних закладів культури і мистецтв 1–2 рівня акредитації Міністерства 

культури України полягає у: 

3.2.1. Сприянні підвищенню професійного рівня бібліотечних 

працівників. 

3.2.2. Розробці методичних рекомендацій з актуальних питань 

бібліотечної роботи. 

3.2.3. Участі у науково-практичних конференціях, семінарах, інших 

заходах з метою обміну досвідом роботи. 

3.2.4. Аналізі діяльності бібліотек, підготовці рекомендацій щодо 

удосконалення бібліотечно-бібліографічної роботи та інформаційного 

обслуговування читачів. 

 

4. Права та обов’язки 

 

4.1. Сектор має право: 

4.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, 

зазначених у Положенні про сектор. 

4.1.2. Здійснювати у встановленому порядку співробітництво з іншими 

науковими бібліотеками в плані обміну досвідом бібліотечно-

бібліографічної, методичної та наукової роботи. 

4.1.3. Представляти бібліотеку та університет у різних установах і 

громадських організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових 

конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної справи. 

4.1.4. Одержувати від структурних підрозділів бібліотеки та 

університету матеріали й відомості, необхідні для вирішення 

поставлених перед сектором завдань. 

4.1.5. Ознайомлюватися з проектами рішень, що стосуються 

діяльності сектору. 

4.2. Працівники сектору мають право: 

4.2.1. На підтримку з боку бібліотеки та університету в організації 

підвищення кваліфікації працівників сектору.  

4.2.2. На забезпечення участі в роботі методичних об’єднань, 

наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-

інформаційної та культурно-просвітницької роботи. 

4.2.3. На представлення до різних форм заохочення, нагород та 

відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.  
4.3. Працівники сектору зобов’язані: 

4.3.1. Виконувати трудові обов’язки згідно з нормативно-правовими 
актами про працю в Україні. 

4.3.2. Забезпечувати збереження документів та обладнання відділу 

згідно з діючими законодавчими актами 

4.4. Сектор зобов’язаний: 
4.4.1. Своєю діяльністю сприяти реалізації прав користувачів на 

бібліотечне обслуговування, встановлених Законом України «Про 
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бібліотеки і бібліотечну справу». 
4.4.2. Звітувати про свою роботу перед завідуючим відділом.  
4.4.3. Виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі 

бібліотечної справи. 

 

5. Відповідальність та керівництво 

 

5.1. Структура та штат сектору розробляються з урахуванням завдань і 

функцій, передбачених цим Положенням. 

5.2. Сектор очолює завідуючий, який здійснює оперативне керівництво 

роботою, несе повну відповідальність за виконання покладених на сектор 

обов’язків.  

5.3. Завідуючий сектором розробляє документацію, пов’язану з 

виробничими задачами. Завідуючий сектором є членом методичної ради 

бібліотеки. 
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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПІДГОТОВКУ ВИДАНЬ БІБЛІОГРАФІЧНИХ СЕРІЙ 

 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Дане Положення регулює діяльність бібліотеки з підготовки видань 

бібліографічних серій: «Видатні постаті КНУКіМ», «Знаменні дати КНУКіМ», 

«Вчені КНУКіМ». 

1.2. Тематичне об’єднання видань, підготовлених у бібліотеці, в окремі серії 

здійснюється з метою їхньої систематизації та впорядкування випуску. 
 

2. Характеристика серій 
 

2.1. Серія «Видатні постаті КНУКіМ» започаткована у 2012 році. 

2.1.1. Мета серії – висвітлення спадщини видатних діячів української 

культури і мистецтва, життєвий і творчий шлях яких пов’язаний з 

КНУКіМ.  

2.1.2. Кожен бібліографічний посібник присвячується одній особі. 

Включає коротку біографічну довідку, перелік праць, відображає основні 

результати творчої і наукової діяльності, внесок у розвиток культури і 

мистецтва. Містить нариси про митця та фотоматеріали. 

2.2. Серія «Знаменні дати КНУКіМ» започаткована у 2012 році. 

2.2.1. Мета – ознайомлення широкої громадськості зі знаменними 

датами історії університету, популяризації наукового та педагогічного 

доробку наукових шкіл. 

2.2.2. Кожен бібліографічний посібник присвячується певній 

ювілейній даті. Включає нарис з історії та характеристику сучасного 

стану розвитку особи чи підрозділу-ювіляра. Містить біографічні довідки 

про засновників наукової школи, відображає основні результати наукової 

та художньо-творчої діяльності. 

2.3. Серія «Вчені КНУКіМ» започаткована у 2013 році.  

2.3.1. Метою серії є найбільш повне розкриття наукових досягнень 

вчених Київського національного університету культури і мистецтв. 

2.3.2. Кожен бібліографічний посібник присвячується одній особі. 

Включає коротку біографічну довідку, перелік праць, відображає основні 

результати наукової діяльності, внесок у розвиток науки. Містить нариси 

про науковця від його колег та фотоматеріали. 
 

3. Видання серій 
 

3.1. Бібліографічні серії видаються із зазначенням на титульній сторінці 

назви серії. 

3.2. Тираж кожної книги вищезазначених серій становить не менше 300 

примірників.  
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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Діяльність з підвищення кваліфікації визначається законодавством 

України, нормативно-розпорядчими документами Міністерства культури 

України, Міністерства освіти і науки України. 

1.2. Система підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки є складовою 

частиною державної системи безперервної бібліотечної освіти. 

 

2. Основні завдання 

 

2.1. Система підвищення кваліфікації покликана сприяти розширенню та 

поглибленню професійних знань, вдосконаленню ділових якостей та 

підвищенню культурного рівня працівників бібліотеки, засвоєнню професійних 

знань у зв’язку із запровадженням сучасних автоматизованих бібліотечних 

технологій, при переході на іншу посаду чи ділянку бібліотечної роботи тощо. 

2.2. Система орієнтується на поповнення знань спеціалістів галузі з 

урахуванням сучасних досягнень бібліотекознавства, технології та організації 

праці, практичного вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи бібліотек. 

2.3. Система підвищення кваліфікації забезпечує можливість бібліотечним 

працівникам безперервного поповнення знань з урахуванням сучасних 

досягнень бібліотечної науки та практики вітчизняних і зарубіжних бібліотек. 

2.4. Для підвищення кваліфікації адміністрація організовує індивідуальне, 

групове та інше навчання. Направлення на навчання в інші бібліотеки, методичні 

центри та заклади здійснюється з ініціативи як працівників так і адміністрації. 

2.5. Підвищення кваліфікації здійснюється шляхами: 

2.5.1. Навчання в академічних закладах післядипломної освіти, на 

курсах підвищення кваліфікації. 

2.5.2. Участі в одно-, дводенних семінарах та тренінгах з питань роботи 

бібліотеки. 

2.5.3. Обміну досвідом з іншими бібліотеками та інформаційними 

центрами. 

2.5.4. Організації занять про інноваційні підходи й методи у 

бібліотечній практиці. 

2.5.5. Самоосвіти. 

2.6. Система навчальних заходів, що забезпечують підвищення кваліфікації 

у бібліотеці, охоплює всі категорії бібліотечних працівників та диференційована 

в залежності від освіти, посади, бібліотечного стажу та профілю роботи 

працівника. 

2.7. Проведення занять в системі підвищення кваліфікації здійснюють 

висококваліфіковані спеціалісти бібліотеки, досвідчені працівники, запрошені 
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викладачі навчальних закладів, провідні вчені, розробники нових технологічних 

процесів. 

 

3. Управління процесом підвищення кваліфікації 

 

3.1. Планування засновано на аналізі зовнішніх вимог до діяльності 

бібліотеки, визначенні основних вимог до виконавців, виявленні рівня 

відповідності між результатами діяльності та основними задачами розвитку 

бібліотеки. 

3.2. Плани підвищення кваліфікації складають співробітники науково-

методичного відділу, узгоджуючи їх із завідуючими відділами та керівниками 

занять. 

3.2.1. Плани можуть носити загальний характер (орієнтувати слухачів 

на ознайомлення з новітніми досягненнями в бібліотечній справі) або 

спеціалізований (навчання спрямоване на отримання слухачами вузько 

спеціалізованої інформації з певного напряму діяльності). 

3.3. Реалізація навчальних планів: 

3.3.1. Форми та методи проведення занять обираються залежно від 

рівня підготовки слухачів та специфіки навчального матеріалу. 

3.3.2. Вони можуть змінюватись та вдосконалюватись згідно з 

виробничими потребами та можливостями бібліотеки. 

3.4. Оцінка результатів підвищення кваліфікації. 

3.4.1. За результатами проведеного навчання керівники й організатори 

занять складають річний звіт, який містить короткий аналіз, дані про 

тематику, форми проведених занять, їх тривалість, місце проведення, 

загальну кількість учасників та оцінку результатів. 

3.4.2. Учасники виїзних навчань складають короткий письмовий звіт 

про навчальну поїздку, який разом з отриманими документами подають 

до науково-методичного відділу бібліотеки. 

 

4. Взаємозв’язки у процесі підвищення кваліфікації 

 

4.1. Методичне керівництво здійснює завідуючий науково-методичним 

відділом. 

4.2. Керівники структурних підрозділів бібліотеки подають щорічно до 

науково-методичного відділу тематику, над якою працює відділ в плані 

підвищення кваліфікації, тематику та форми проведення занять наставників з 

молодими бібліотекарями. 

4.3. Перспективні та поточні плани підвищення кваліфікації затверджуються 

методичною радою бібліотеки. 

4.4. Направлення співробітників для участі у навчальних програмах, 

семінарах, науково-практичних конференціях провідних бібліотек проводиться 

за узгодженням з директором. 

4.5. Організаційне керівництво підвищенням кваліфікації та виданням 

друкованих матеріалів здійснює директор бібліотеки.  
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РОЗДІЛ 7 

РЕГЛАМЕНТУЮЧІ ДОКУМЕНТИ ВІДДІЛУ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

КОМП'ЮТЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ 
 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення є 

структурним підрозділом Наукової бібліотеки Київського національного 

університету культури і мистецтв, що сприяє удосконаленню роботи бібліотеки 

шляхом автоматизації бібліотечних процесів. 

1.2. У своїй діяльності відділ керується Законом України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу», іншими законодавчими актами України; постановами та 

наказами Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки України; 

Статутом КНУКіМ; регламентуючою і технологічною документацією 

бібліотеки.. 

1.3. Готує річні плани та звіти про роботу відділу, бере участь в 

перспективному плануванні та складанні зведених звітів про роботу бібліотеки.  

1.4. Структура та штатний розпис відділу затверджується ректором 

університету за поданням директора. 

1.5. Працівники відділу призначаються та звільняються наказом ректора за 

поданням директора бібліотеки. 

 

2. Основні завдання 

 

2.1. Організація та підтримка функціонування автоматизованої 

інформаційно-бібліотечної системи «УФД/Бібліотека» (розробник – ЗАТ 

«Український Фондовий Дім»), автоматизації всіх бібліотечних процесів. 

2.2. Забезпечення раціональної організації накопичення, зберігання і 

ведення баз даних та інформаційних масивів, фонду електронних документів. 

2.3. Розширення сфери інформаційних послуг бібліотеки. 

2.4. Підвищення якості бібліотечних послуг на основі автоматизації 

бібліотечно-інформаційних процесів. 

2.5. Консультативна допомога співробітникам бібліотеки з питань 

автоматизації бібліотечних процесів. 

 

3. Функції 

 

3.1. Утримання комп’ютерної техніки бібліотеки в належному технічному 

стані. 

3.2. Операційна та технічна підтримка бібліотечних серверів та 

комп’ютерної техніки. 

3.3. Замовлення, отримання та встановлення нової техніки, ремонт та 

списання застарілої техніки. 

3.4. Підтримка та налаштування автоматизованої інтегрованої бібліотечної 

системи «УФД/Бібліотека».  
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3.5. Забезпечення захисту інформації на машинних носіях і в інформаційних 

мережах структурних підрозділів бібліотеки. 

3.6. Підтримка та супроводження сайту бібліотеки з метою інформування 

загалу та фахівців бібліотечної галузі про діяльність бібліотеки засобами мережі 

Internet.  

3.7. Створення, разом з іншими відділами бібліотеки, електронних 

інформаційних ресурсів та забезпечення доступу до них реальним та 

потенційним користувачам. 

3.8. Переведення у цифровий формат документів з фонду бібліотеки 

(сканування документів та розміщення у файловому архіві локальної мережі 

бібліотеки). 

3.9. Дослідження за тематикою автоматизації технологічних процесів та 

досвіду інших бібліотек України. 

3.10. Розробка дизайну афіш, оголошень, інформаційних матеріалів 

бібліотеки. 

3.11. Проведення теоретичних і практичних занять, щодо роботи 

працівників з програмним забезпеченням «УФД/ Бібліотека». 

 

4. Права та обов’язки 

 

4.1. Відділ має право:  

4.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, 

зазначених у Положенні. 

4.1.2. Здійснювати у встановленому порядку співробітництво з іншими 

бібліотеками, обмін досвідом роботи з автоматизації бібліотечних 

процесів. Представляти бібліотеку та університет у різних установах і 

громадських організаціях. 

4.1.3. Одержувати від структурних підрозділів бібліотеки та 

університету матеріали та відомості, необхідні для вирішення 

поставлених перед відділом завдань. 

4.1.4. Ознайомлюватися з проектами рішень, що стосуються діяльності 

відділу. 

4.2. Працівники відділу мають право: 

4.2.1. На підтримку з боку бібліотеки та університету в організації 

підвищення кваліфікації.  

4.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, 

які передбачені для працівників освіти і культури. 

4.2.3. На щорічну відпустку згідно з Законом України «Про відпустки» 

за відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку. 

4.3. Працівники відділу зобов’язані: 

4.3.1. Виконувати трудові обов’язки згідно з нормативно-правовими 

актами про працю в Україні. 

4.3.2. Забезпечувати безперебійну роботу мережі бібліотеки, 

адміністрування системного та мережевого програмного забезпечення, 
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технічну та операційну підтримку серверів баз даних АІБС 

«УФД/Бібліотека». 

4.4. Відділ зобов’язаний: 

4.4.1. Своєю діяльністю сприяти реалізації прав користувачів на 

бібліотечне обслуговування, встановлених Законом України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу», шляхом адміністрування та модернізації 

автоматизованої інформаційно-бібліотечних процесів.  

4.4.2. Звітувати про свою роботу перед директором бібліотеки. 

4.4.3. Виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі 

бібліотечної справи. 

 

5. Відповідальність та керівництво 

 

5.1. Керівництво відділом здійснює завідуючий, який підпорядковується 

директору та є членом методичної ради бібліотеки.  

5.2. Завідуючий відділом в межах своїх повноважень несе відповідальність 

за організацію роботи, результати діяльності відділу. 

5.3. Обов’язки працівників відділу визначаються посадовою інструкцією, 

затвердженою ректором. 

5.4. Режим роботи відділу визначається виробничою необхідністю і 

затверджується директором. 

 

6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами 

 

6.1. Адміністрація бібліотеки сприяє забезпеченню відділу комп’ютерною 

технікою, технічними засобами і устаткуванням для повноцінного виконання 

його функцій. 

6.2. Відділ співпрацює з: 

6.2.1. Технічним відділом університету з питань, щодо утримання 

комп’ютерної техніки у належному технічному стані. 

6.2.2. Видавничим центром університету, щодо типу файлів та їх 

налаштування у відповідності до технологічних вимог друкування видань 

бібліотеки. 

6.2.3. З усіма відділами бібліотеки з питань використання 

функціональних можливостей АІБС «УФД/Бібліотека» у автоматизації 

бібліотечних процесів; дизайну підготованих видань та рекламної 

продукції бібліотеки. 

6.2.4. З інженерами ЗАТ «Український Фондовий Дім», щодо технічної 

підтримки АІБС «УФД/Бібліотека».  
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ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Електронний каталог (далі ЕК) бібліотеки – це машинозчитуваний 

бібліотечний каталог, що використовується в режимі реального доступу і є 

складовою частиною довідково-пошукового апарату (ДПА) бібліотеки та 

центральною частиною автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи. 

1.2. ЕК науково розкриває склад і зміст бібліотечного фонду друкованих, 

аудіовізуальних, електронних документів та використовується для надання 

вільного доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки, організації 

багаторівневого інформаційного пошуку. 

1.3. ЕК складається з бібліографічних записів, створених за єдиними 

правилами ДСТУ 7.1.2006. «СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання». 

1.4. ЕК об’єднує функції алфавітного, систематичного, предметного та 

інших каталогів і картотек. 

1.5. ЕК бібліотеки створюється на базі автоматизованої інформаційно-

бібліотечної системи «УФД/Бібліотека». 

 

2. Основні завдання 

 

2.1. Всебічне розкриття складу та змісту фонду бібліотеки. 

2.2. Забезпечення багаторівневого оперативного пошуку інформації та 

інформування користувача про наявність документів в фондах бібліотеки. 

2.3. Інформаційне забезпечення навчального процесу, наукових досліджень 

і сфери управління КНУКіМ. 

2.4. Забезпечення доступу до інформації про бібліотечний фонд: 

– в локальній мережі бібліотеки через інтерфейс програми 

«УФД/Бібліотека»; 

– в мережі Інтернет через веб-сайт бібліотеки. 

 

3. Основні функції 

 

3.1. Каталогізує документи згідно з нормативними вимогами до 

бібліографічного опрацювання документів. 

3.2. Забезпечує навчальний процес, наукові дослідження та сферу 

управління університету бібліографічними даними про документи, які 

зберігаються в бібліотечному фонді. 

3.3. Інформує про шлях документа в бібліотеці. 

3.4. Надає доступ до бази даних бібліотеки через локальну бібліотечну 

мережу. 
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3.5. Забезпечує збереження інформації. 

3.6. Забезпечує захист інформаційних ресурсів бібліотеки, охорону 

авторських прав та інтелектуальної власності від несанкціонованого доступу, 

перекручення інформації. 

3.7. Надає користувачам необхідну допомогу при самостійному проведенні 

інформаційного пошуку. 

 

4. Структура електронного каталогу 

 

4.1. ЕК організований як єдиний каталог бібліографічних записів всіх видів 

документів, отриманих бібліотекою, та складається із каталогу документів та 

каталогу тем. 

4.2. Каталог документів складається з бібліографічних записів видів 

документів:  

– книга; 

– брошура; 

– образотворчі видання; 

– неопубліковані документи; 

– нотні видання; 

– автореферат; 

– дисертація; 

– методичні видання;  

– збірник нотний; 

– журнал; 

– номер журналу; 

– газета; 

– номер газети; 

– аудіо та відео матеріали; 

– електронний документ; 

– технічний документ; 

– стандарти. 

та аналітичних описів (складова частина документу, складова частина 

(ноти), стаття періодики). 

4.3. Каталог містить такі рубрикатори: 

– УДК-теми; 

– географічні рубрики; 

– ключові слова; 

– КНУКіМ; 

– персоналії; 

– предметний рубрикатор; 

– характер документа; 

– дисципліна; 

– рідкісні видання. 
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4.4. Тематика документів, відображених в ЕК, відповідає змісту 

бібліотечного фонду з обов’язковим виділенням основних напрямів підготовки 

спеціалістів та наукових досліджень КНУКіМ. 

4.5. Створення, функціонування і адміністрування ЕК включає: 

 формування бібліографічного запису на документи; 

 редагування даних; 

 адміністрування ЕК; 

 резервне копіювання, архівування; 

 технічна підтримка. 

4.6. Бібліографічні записи в ЕК складаються відповідно до діючих 

стандартів на бібліографічний опис документів.  

4.7. Бібліографічному опису підлягають всі види документів, що надходять 

до бібліотеки незалежно від джерела надходження. 

 

5. Технологія ведення та використання 

 

5.1. ЕК бібліотеки складається з окремих баз даних (БД). 

5.2. При створенні та веденні ЕК бібліотеки використовуються: 

– ліцензоване програмне забезпечення; 

– одноразова каталогізація та багаторазове використання 

бібліографічних записів; 

– конвертори для імпорту та експорту бібліографічних записів; 

– система доступу до ЕК, що ґрунтується на використанні мережі 

Internet. 

5.3. Робота з ЕК включає такі основні технологічні процеси: 

– каталогізація та аналітичне опрацювання документів, що надійшли до 

бібліотеки; 

– багатоаспектний бібліографічний пошук в ЕК; 

– формування вихідних форм (книга інвентарного та сумарного обліку, 

бібліографічний список, покажчик, бюлетень нових надходжень та 

ін.). 

5.4. Процес каталогізації складається з формування бібліографічного запису, 

вводу даних в ЕК, редагування ЕК, управління технологічними процесами 

організації та ведення ЕК. 

5.5. Пошук в ЕК здійснюється за полями бібліографічного опису та 

рубриками каталогу тем. Алгоритм інформаційного пошуку передбачає 

можливість пошуку як по всіх базах даних ЕК одночасно, так і вибірково. 

5.6. Багатоаспектний тематичний пошук за допомогою предметних рубрик 

передбачає варіанти: 

– відкриття каталогу тем, вибору необхідної рубрики з переліку 

службових та галузевих тематичних каталогів та вибору документів за 

однією або одночасно за кількома темами; 

– пошуку теми за контекстом; 

– відбору документів. 
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5.7. З метою захисту несанкціонованого доступу і збереження ЕК 

створюються страхові копії ЕК. 

 

6. Відповідальність за ведення та функціонування 

 

6.1. Відповідальність за організацію та ведення ЕК покладено на 

завідуючого відділом комплектування та наукового опрацювання документів. 

Відповідальність за технологічний процес у відділі несуть працівники відповідно 

до затверджених посадових інструкцій. 

6.2. Відповідальність за правильне та грамотне заповнення полів 

покладається на завідуючих відділами, які займаються каталогізацією нових 

надходжень, аналітичним опрацюванням вхідного документного потоку та 

рекаталогізацією документів. 

6.3. Відповідальність за програмне та технічне забезпечення роботи ЕК 

покладається на завідуючого відділом інформаційних технологій та 

комп'ютерного забезпечення. 

 

7. Взаємодія відділів у процесі роботи 

 

7.1. При надходженні документа згідно з замовленням, відділ 

комплектування та наукового опрацювання документів створює бібліографічний 

запис, доповнює його даними про інвентарний номер примірника, обліковий 

номер, визначає місце збереження документа в фонді бібліотеки, роздруковує 

інвентарну та сумарну книгу. Проводить подальше редагування бібліографічних 

записів в ЕК в процесі каталогізації документа (визначає шифр, тематичні 

рубрики, вносить анотацію, перевіряє правильність заповнення полів). 

7.2. Інформаційно-бібліографічний відділ проводить наповнення ЕК 

записами аналітичного опрацювання періодичних, інформаційних, наукових 

видань, що надходять до фонду бібліотеки. 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 

ПРО БІБЛІОТЕКИ І БІБЛІОТЕЧНУ СПРАВУ 

 
{Установити, що у 2016 році норми і положення частини третьої статті 15 цього Закону 

застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи 

з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду 

соціального страхування України згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015} 

{Установити, що у 2017 році норми і положення частини шостої статті 30 цього Закону 

застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи 

з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів згідно із Законом № 1801-VIII 

від 21.12.2016} 

{У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади 

у сфері культури" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв" у 

відповідному відмінку згідно із Законом № 5461-VI від 16.10.2012} 

Цей Закон визначає статус бібліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек 

і бібліотечної справи в Україні. Цей Закон гарантує право на вільний доступ до інформації, 

знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти, що 

зберігаються в бібліотеках. 

 

РОЗДІЛ I  

Загальні положення 

Стаття 1. Визначення термінів 

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 

бібліотека - інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або 

структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел 

інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, 

освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки; 

бібліотека-депозитарій – бібліотека, яка забезпечує постійне зберігання бібліотечного 

фонду, сформованого з документів, що рідко використовуються і мають наукову та/або 

художню цінність; 

бібліотечна послуга – результат діяльності бібліотеки із задоволення інформаційних, 

науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки; 

бібліотечна система України – розгалужена мережа бібліотек різних видів, пов'язаних 

взаємодією і взаємовикористанням бібліотечних ресурсів; 

бібліотечна справа – галузь інформаційної, культурної та освітньої діяльності суспільства, 

спрямована на створення і розвиток мережі бібліотек, формування, опрацювання, 

упорядкування та зберігання бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, інформаційного 

та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки, підготовку та 

підвищення кваліфікації фахівців у галузі бібліотечної справи, наукове та методичне 

забезпечення розвитку бібліотечної діяльності; 

бібліотечний фонд – упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#n116
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/928-19/paran125#n125
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бібліотечні ресурси – упорядковані бібліотечні фонди документів на різних носіях 

інформації, бази даних, мережні інформаційні ресурси, довідково-пошуковий апарат, 

матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації; 

документ – матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення 

інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому 

носієві; 

депонування – форма збирання і розповсюдження рукописних робіт, переважно наукових; 

користувач бібліотеки – фізична чи юридична особа, яка звернулася до послуг бібліотеки; 

міжбібліотечний абонемент – форма бібліотечного обслуговування, заснована на 

взаємному використанні бібліотечних фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек; 

централізована бібліотечна система – об'єднання бібліотек в єдине структурно-цілісне 

утворення, куди входить центральна бібліотека. 

{Стаття 1 в редакції Закону № 1388-VI від 21.05.2009} 

Стаття 2. Законодавство України про бібліотеки і бібліотечну справу 

Законодавство України про бібліотеки і бібліотечну справу базується на Конституції 

України і складається з цього Закону та інших законів, міжнародних договорів, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів. 

{Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5461-VI від 

16.10.2012} 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною 

Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про 

бібліотеки і бібліотечну справу, то застосовуються правила міжнародного договору. 

Стаття 3. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на мережу діючих бібліотек усіх форм власності та 

підпорядкування і організацію бібліотечної справи. 

 

РОЗДІЛ III 

Бібліотечна система України 

Стаття 6. Види бібліотек 

За значенням бібліотеки поділяються на:  

всеукраїнські загальнодержавного значення (національні, державні); 

республіканські (Автономної Республіки Крим);  

обласні;  

міські;  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1388-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5461-17/paran78#n78
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5461-17/paran78#n78


172 

районні;  

селищні;  

сільські. 

За змістом бібліотечних фондів бібліотеки є:  

універсальні;  

галузеві;  

міжгалузеві. 

За призначенням бібліотеки поділяються на:  

публічні (загальнодоступні), у тому числі спеціалізовані для дітей, юнацтва, осіб з 

фізичними вадами;  

спеціальні (академій наук, науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, 

установ, організацій). 

{Частина третя статті 6 в редакції Закону № 1388-VI від 21.05.2009} 

Публічні, спеціальні та спеціалізовані бібліотеки можуть об'єднуватися у централізовані 

бібліотечні системи. 

Стаття 7. Національна бібліотека України 

Національна бібліотека України є провідним культурним, освітнім, науково-

інформаційним державним закладом, що здійснює функції науково-дослідного, методичного 

та координаційного центру з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, 

документознавства, бере участь у розробленні державної політики в галузі бібліотечної справи 

та її реалізації. 

{Частина перша статті 7 в редакції Закону № 1388-VI від 21.05.2009} 

Національна бібліотека України володіє потужним фондом вітчизняних і найважливіших 

науково значущих зарубіжних документів і задовольняє найрізноманітніші потреби 

суспільства, сприяє розвитку науки, освіти, культури, здійснює міжнародне співробітництво у 

формуванні та використанні світових бібліотечних ресурсів. 

Бібліотечний фонд національної бібліотеки України є національним культурним 

надбанням Українського народу, невід'ємною складовою частиною культурної спадщини та 

перебуває під охороною держави. 

Загальнодержавне спрямування діяльності національної бібліотеки України 

забезпечується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сферах культури та мистецтв. 

Національна бібліотека України має право на одержання обов'язкового безоплатного 

примірника документів згідно із законом. Статус національної надається державній бібліотеці 

згідно із законодавством. 

Стаття 8. Державна бібліотека 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1388-17
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Державна бібліотека – бібліотека загальнодержавного значення, що здійснює бібліотечне, 

бібліографічне, інформаційне обслуговування користувачів і виконує функцію 

всеукраїнського науково-дослідного, методичного та організаційного центру бібліотек 

відповідної галузі або категорій користувачів. 

{Частину другу статті 8 виключено на підставі Закону № 1388-VI від 21.05.2009} 

Державна бібліотека має право на одержання обов'язкового безоплатного примірника 

документів згідно із законом. 

Стаття 9. Центральні бібліотеки 

Центральні бібліотеки – головні бібліотеки регіонів, які зобов'язані формувати, зберігати 

та надавати в користування найбільш повне зібрання документів у межах своєї території, 

організовувати взаємовикористання бібліотечних ресурсів і надавати методичну допомогу 

бібліотекам різних видів відповідних територій. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати 

пріоритетне додаткове бюджетне фінансування центральних бібліотек відповідно до обсягів 

їх діяльності. 

Центральні бібліотеки беруть участь у розробленні та реалізації державних і регіональних 

програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи, створенні 

інформаційних мереж на основі єдиних стандартів обробки документів і обміну даних. 

Стаття 11. Взаємодія бібліотек України з підприємствами, установами та організаціями 

Бібліотеки України є складовою частиною інформаційної системи держави. З метою 

забезпечення раціонального використання бібліотечних ресурсів як складової частини 

інформаційних ресурсів держави бібліотеки взаємодіють з підприємствами, установами та 

організаціями, які мають бази даних та діяльність яких пов'язана із створенням, збиранням, 

обробкою, накопиченням та збереженням інформації. 

Взаємодія бібліотек з підприємствами, установами та організаціями може здійснюватися 

в рамках державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку 

бібліотечної справи, а також на основі укладених угод. 

 

РОЗДІЛ V 

Бібліотечні фонди 

Стаття 16. Бібліотечні фонди 

Бібліотечні фонди формуються відповідно до значення, складу користувачів бібліотеки та 

виду бібліотеки як упорядковане зібрання документів. 

Державний бібліотечний фонд України складається з фондів бібліотек, що є у державній і 

комунальній власності, фондів бібліотек самоврядних організацій, взаємопов'язаних 

скооперованим комплектуванням, єдиним довідково-пошуковим апаратом, системою 

депозитарного зберігання, перерозподілу та взаємовикористання фондів і відображає 

науковий, культурний, інформаційний потенціал суспільства. 
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Особливо цінні, рідкісні документи та колекції включаються до Державного реєстру 

національного культурного надбання України згідно з положенням, яке затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

З метою забезпечення збереження документів та колекцій, внесених та/або які підлягають 

внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання, створюються їх 

страхові копії у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв. 

{Статтю 16 доповнено частиною згідно із Законом № 1388-VI від 21.05.2009} 

Архівні документи, зібрані в бібліотеці, входять до складу Національного архівного 

фонду України згідно з Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи». 

{Частина статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 594-IV від 06.03.2003} 

Для документів, що внесені або підлягають внесенню до Державного реєстру 

національного культурного надбання України, та документів, що є унікальними документами 

Національного архівного фонду України і зберігаються в бібліотеках, встановлюється 

особливий режим охорони, зберігання та використання. 

{Частина статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 594-IV від 06.03.2003} 

У разі, якщо бібліотека не забезпечує необхідні умови для зберігання та використання 

документів, внесених до Державного реєстру національного культурного надбання України, 

вони можуть бути передані іншим бібліотекам згідно з рішенням відповідних органів 

виконавчої влади за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сферах культури та мистецтв. 

Стаття 17. Комплектування бібліотечних фондів 

Комплектування бібліотечних фондів здійснюється шляхом отримання обов'язкового 

примірника документів у порядку, встановленому законом, документів, що випускаються за 

цільовими програмами книговидання або закуповуються відповідно до державних цільових 

програм, придбання документів за готівковий і безготівковий рахунки, документообміну, 

отримання в дарунок, депонування та з інших джерел. 

{Частина перша статті 17 в редакції Закону № 1388-VI від 21.05.2009} 

Маловживані, але цінні в науковому та художньому відношенні документи передаються в 

бібліотеки-депозитарії. Порядок передачі зазначених документів у бібліотеки-депозитарії 

визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сферах культури та мистецтв. 

Стаття 18. Облік, зберігання та використання документів 

Облік, зберігання та використання документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, 

здійснюються відповідно до правил, затверджених центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, та 

встановлених стандартів, технічних умов, інших нормативних документів. 

Власник (засновник) бібліотеки зобов'язаний забезпечувати належні матеріально-технічні 

умови для зберігання та використання бібліотечних фондів. 
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Вилучення з бібліотечних фондів документів, у тому числі ветхих, тих, що втратили 

актуальність, наукову та виробничу цінність або які мають дефект, дублетних здійснюється у 

порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сферах культури та мистецтв. Вилучення документів з бібліотечних 

фондів за ідеологічними чи політичними ознаками забороняється. 

Документи, що не входять до Державного реєстру національного культурного надбання 

України, можуть бути передані безкоштовно із фондів одних бібліотек іншим або реалізовані. 

 

РОЗДІЛ VI 

Обов'язки та права бібліотек 

Стаття 19. Обов'язки бібліотек 

Бібліотеки своєю діяльністю забезпечують реалізацію прав громадян на бібліотечне 

обслуговування, встановлених цим Законом. 

Бібліотеки обслуговують користувачів бібліотеки згідно із правилами користування 

бібліотекою, розробленими на основі типових правил, затверджених центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та 

мистецтв. Використання бібліотеками відомостей про користувачів бібліотеки та їх інтереси з 

будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди не допускається. 

Бібліотеки, незалежно від форм власності, що мають у своїх фондах особливо цінні та 

рідкісні видання, колекції, віднесені до національного культурного надбання, забезпечують їх 

належне зберігання і несуть відповідальність за їх облік, включення до автоматизованих баз 

даних, а також державну реєстрацію. 

Бібліотеки, незалежно від форм власності, не мають права вилучати та реалізовувати 

документи, віднесені до цінних і рідкісних видань, унікальних документальних пам'яток, крім 

випадків, передбачених законодавством. 

Бібліотеки зобов'язані звітувати про свою діяльність перед своїми засновниками та 

громадськістю. 

Бібліотеки, незалежно від форм власності та підпорядкування, зобов'язані виконувати 

відповідні норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної справи. 

Стаття 20. Права бібліотек 

Бібліотеки в порядку, передбаченому їх статутами (положеннями), мають право 

самостійно: 

визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності; 

здійснювати господарську діяльність, відкривати в порядку, визначеному законодавством, 

рахунки в установах банків, у тому числі валютні, встановлювати перелік платних послуг; 

визначати джерела комплектування своїх фондів; 

встановлювати пільги для окремих категорій користувачів бібліотеки; 
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визначати при наданні користувачам бібліотеки документів розмір коштів, що 

передаються бібліотеці як забезпечення виконання зобов'язань щодо повернення одержаних у 

бібліотеці документів, у випадках, передбачених правилами користування бібліотеками; 

визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотек, у тому 

числі пені за порушення термінів користування документами; 

визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними та 

фізичними особами; 

вилучати та реалізовувати документи із своїх фондів відповідно до нормативно-правових 

актів; 

здійснювати у встановленому порядку співробітництво з бібліотеками та іншими 

установами і організаціями іноземних держав, вести міжнародний документообмін, бути 

членом міжнародних організацій, брати участь у реалізації державних і регіональних програм 

у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи; 

здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, яка не 

суперечить законам. 

Бібліотека має право на захист створених нею баз даних, інших об'єктів інтелектуальної 

власності бібліотеки згідно із законодавством. 

 

РОЗДІЛ VII 

Права та обов'язки громадян, підприємств, установ і організацій  

на бібліотечне обслуговування 

Стаття 21. Права громадян, підприємств, установ і організацій на бібліотечне 

обслуговування 

Громадяни України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального 

походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання мають право на 

бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі: 

абонемента (у тому числі міжбібліотечного); 

системи читальних залів; 

дистанційного обслуговування засобами телекомунікації; 

бібліотечних пунктів; 

пересувних бібліотек. 

Громадяни України, підприємства, установи та організації мають право вільного вибору 

бібліотек відповідно до своїх потреб. 

Права громадян України, підприємств, установ і організацій на бібліотечне 

обслуговування забезпечуються створенням мережі бібліотек та різноманітністю їх видів, 

безкоштовністю основних бібліотечних послуг. 
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Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, 

користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що і громадяни України. 

Стаття 22. Права користувачів бібліотеки 

Доступ до документів та надання бібліотечних послуг користувачам бібліотек 

здійснюються з додержанням вимог щодо забезпечення охорони державної таємниці, 

забезпечення зберігання фондів бібліотек, а також відповідно до статутів (положень) 

бібліотек, правил користування бібліотеками. 

Користувачі бібліотек мають право: 

безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-

пошуковий апарат (крім комерційних баз даних); 

безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації; 

безоплатно отримувати у тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім 

документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки; 

одержувати документи або їх копії по міжбібліотечному абонементу; 

одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку; 

користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі; 

брати участь у роботі бібліотечних рад. 

Користувачі бібліотек з вадами зору мають право на одержання документів на спеціальних 

носіях інформації через мережу спеціалізованих та інших загальнодоступних бібліотек. 

Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне 

обслуговування у загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках. 

Стаття 23. Обов'язки користувачів бібліотек 

Користувачі бібліотек зобов'язані: дотримуватися правил користування бібліотеками; 

замінювати втрачені (пошкоджені) документи, одержані з фондів бібліотек, рівноцінними або 

відшкодовувати їх ринкову вартість у розмірах, встановлених правилами користування 

бібліотекою. 

 
РОЗДІЛ IX 

Фінансування, матеріально-технічне забезпечення  

та майнові права бібліотек 

Стаття 26. Фінансування бібліотек 

Основними джерелами фінансування бібліотек державної і комунальної форм власності є 

кошти відповідно державного та місцевих бюджетів; бібліотек, заснованих на інших формах 

власності, – кошти засновників. 

За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів здійснюються фінансування 

розробки і реалізації програм розвитку бібліотечної справи, будівництво та реконструкція 

бібліотечних будівель, споруд, приміщень, розвитку дистанційного обслуговування засобами 
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телекомунікацій, інших форм обслуговування жителів віддалених районів, осіб з фізичними 

вадами. 

Суми витрат на поповнення бібліотечних фондів у Державному бюджеті України та 

місцевих бюджетах виділяються окремим рядком. 

Додаткове фінансування бібліотек державної і комунальної форм власності може 

здійснюватися за рахунок: 

коштів, що надходять від господарської діяльності, надання платних послуг; 

коштів, одержаних за роботи (послуги), виконані на замовлення підприємств, установ, 

організацій та фізичних осіб; 

доходів від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання; 

грантів, благодійних внесків, добровільних пожертвувань, грошових внесків, 

матеріальних цінностей, одержаних від фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних; 

коштів, отриманих бібліотеками як відсотки на залишок власних надходжень, отриманих 

як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та 

гранти і розміщених на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору; 

інших не заборонених законодавством джерел. 

Додаткове фінансування публічних бібліотек може здійснюватися Українським 

інститутом книги за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Плану 

розвитку культури на відповідний рік, а також відповідно до державних програм, виконання 

яких покладено на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сферах культури та мистецтв, та/або за рахунок коштів, отриманих Українським 

інститутом книги як гранти, пожертви, дарунки тощо з цільовим призначенням на 

фінансування публічних бібліотек. 

{Статтю 26 доповнено новою частиною згідно із Законом № 954-VIII від 28.01.2016} 

Розмір плати за надання платних послуг встановлюється бібліотекою державної і 

комунальної форм власності щороку у національній валюті України. 

Перелік платних послуг, які можуть надаватися бібліотеками державної і комунальної 

форм власності, затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Порядок надання платних послуг бібліотеками, заснованими на державній та комунальній 

формі власності, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері культури. 

У разі одержання коштів від надання платних послуг, добровільних пожертвувань 

фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних, з інших джерел, не заборонених 

законодавством, бюджетні асигнування державних і комунальних бібліотек не зменшуються. 

Фінансування приватних бібліотек здійснюється за рахунок коштів власника та інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

{Стаття 26 в редакції Закону № 911-VIII від 24.12.2015} 
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РОЗДІЛ XII 

Відповідальність за порушення законодавства про бібліотечну справу 

 

Стаття 32. Відповідальність за порушення законодавства про бібліотечну справу 

Особи, винні в порушенні законодавства про бібліотечну справу, несуть відповідальність згідно з 

законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



180 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ПРОГРАМУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  
 
Цей Закон визначає загальні засади формування, виконання та  

коригування Національної програми інформатизації. 

 
РОЗДІЛ I  

Загальні положення 

Стаття 1. Основні терміни та поняття 

У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються у такому значенні:  

база даних – іменована сукупність даних, що відображає  стан об'єктів та їх відношень у 

визначеній предметній області;  

база знань – масив інформації у формі, придатній до логічної і смислової обробки 

відповідними програмними засобами;  

геоінформаційні системи – сучасні комп'ютерні технології,  що дають   можливість 

поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, 

аерозображень  земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні  статистичні 

дані, списки, економічні показники тощо);  

засоби інформатизації – електронні  обчислювальні  машини, програмне,  математичне,  

лінгвістичне та інше забезпечення,  

інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі і мережі зв'язку, що 

використовуються для реалізації інформаційних технологій; інформатизація – сукупність 

взаємопов'язаних організаційних, правових,  політичних, соціально-економічних, науково-

технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення 

інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання 

інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі 

застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки;  

інформаційна послуга – дії суб'єктів щодо забезпечення споживачів інформаційними 

продуктами;  

інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних 

процесів з використанням засобів обчислювальної техніки,  що забезпечують високу 

швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до 

джерел інформації незалежно від місця їх розташування;  

 інформаційний продукт (продукція) – документована інформація, яка підготовлена і 

призначена для задоволення потреб користувачів;  

інформаційний ресурс – сукупність документів у інформаційних системах (бібліотеках, 

архівах, банках даних тощо);  

інформаційний суверенітет держави – здатність держави контролювати і регулювати 

потоки інформації з-поза меж держави з метою додержання законів України, прав і свобод 

громадян, гарантування національної безпеки держави; локалізація програмних продуктів – 

приведення програмних продуктів, які використовуються в Україні, у відповідність із 
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законами України та іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і 

правилами, що діють в Україні;  

Стаття 5. Головна мета та основні завдання Національної програми інформатизації.  

Головною метою Національної програми інформатизації є створення необхідних умов для 

забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією 

шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної 

безпеки держави. 

Програма спрямована на вирішення таких основних завдань: 

формування правових, організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових, 

методичних та гуманітарних передумов розвитку інформатизації; 

застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій у відповідних сферах 

суспільного життя України; 

формування системи національних інформаційних ресурсів; 

створення загальнодержавної мережі інформаційного забезпечення науки, освіти, 

культури, охорони здоров'я тощо; 

створення загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності 

державних органів та органів місцевого самоврядування; 

підвищення ефективності вітчизняного виробництва на основі широкого використання 

інформаційних технологій; 

формування та підтримка ринку інформаційних продуктів і послуг; 

інтеграція України у світовий інформаційний простір.  
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ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО КУЛЬТУРУ» 

Цей Закон визначає правові засади діяльності у сфері культури, регулює суспільні 

відносини, пов'язані із створенням, використанням, розповсюдженням, збереженням 

культурної спадщини та культурних цінностей, і спрямований на забезпечення доступу до них. 

 
Розділ I  

Загальні положення 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: об'єкти 

культурного призначення – цілісні майнові комплекси клубних закладів (клубів, будинків 

культури, палаців культури тощо), парків культури та відпочинку, бібліотек, музеїв, архівів 

історико-культурних заповідників, театрально-видовищних закладів (театрів, філармоній, 

концертних організацій, музичних колективів, ансамблів тощо), кінотеатрів, інших закладів 

культури; пам'ятки культурної спадщини, предмети колекцій, зібрання, фонди, будівлі, 

споруди культурного призначення та інші культурні цінності. 

Стаття 2. Законодавство України про культуру 

1. Законодавство України про культуру складається з Конституції України, цього Закону 

та інших законів, що регламентують діяльність у сфері культури, міжнародних договорів з 

питань культури, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших 

нормативно-правових актів. 

2. Законодавство України про культуру регулює: 

1) діяльність у сфері: художньої літератури, кінематографії, театрального, музичного, 

хореографічного, пластичного, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, 

архітектури, фотомистецтва, дизайну; нематеріальної культурної спадщини, в тому числі 

народної культури (фольклор, традиції, звичаї і обряди, діалекти і говірки, народні художні 

промисли та ремесла, історична топоніміка тощо); охорони національного культурного 

надбання, в тому числі культурної спадщини; музейної справи, колекціонування; архівної 

справи; бібліотечної справи; книговидання, створення видавничої продукції, її 

розповсюдження і використання; створення і розповсюдження фонограмної та аудіовізуальної 

продукції; художньо-естетичної освіти, спеціальної культурно-мистецької освіти, 

позашкільної освіти сфери культури, педагогічної діяльності у закладах освіти сфери 

культури; наукових досліджень у сфері культури; міжнародних культурних зв'язків, а також 

переміщення культурних цінностей через державний кордон; виробництва матеріалів та 

обладнання, необхідних для збереження, створення і використання культурних цінностей та 

культурної спадщини; 

2) іншу діяльність, основною метою якої є створення, збереження, розповсюдження і 

використання культурних цінностей, культурної спадщини та культурних благ. 

3. Законодавство України про культуру має на меті: забезпечення реалізації і захист 

конституційних прав громадян України у сфері культури – створення правових гарантій для 

вільного провадження культурної діяльності, свободи творчості, доступу до культурних 

цінностей, культурної спадщини та інформації про них; збереження і примноження 

національного культурного надбання; врегулювання відносин суб'єктів діяльності у сфері 

культури щодо інтелектуальної власності у сфері культури, забезпечення реалізації та захист 

авторського права і суміжних прав; визначення пріоритетів державної політики у сфері 
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культури, форм, підстав, умов та порядку надання державної підтримки культури, гарантій 

невтручання держави у творчі процеси, механізму впливу громадськості на формування і 

реалізацію державної політики у сфері культури. 

4. Відносини у сфері культури, що стосуються охорони та використання об'єктів 

інтелектуальної власності, врегульовуються законодавством про інтелектуальну власність з 

урахуванням положень цього Закону. 

 
Розділ II 

Права і обов'язки у сфері культури 

Стаття 8. Право на доступ до культурних цінностей та культурних благ 

1. Громадяни мають право на доступ до культурних цінностей та культурних благ. Право 

на доступ до культурних цінностей реалізується шляхом утримання або надання закладам 

культури державної підтримки з державного та місцевих бюджетів для забезпечення їх 

функціонування та доступності їх послуг для різних категорій населення. 

2. Діти дошкільного віку, учні, студенти, пенсіонери, інваліди мають право на 

відвідування державних та комунальних закладів культури, позашкільних закладів освіти 

галузі культури на пільгових умовах, передбачених законодавством. 

3. Громадяни мають право на доступ до культурних цінностей шляхом: користування 

документами Національного архівного фонду України або їх копіями; ознайомлення з 

музейними колекціями, що належать до державної частини Музейного фонду України; 

користування фондами бібліотек, що належать до Державного бібліотечного фонду України. 

4. Порядок доступу до Національного архівного фонду України, Музейного фонду 

України, Державного бібліотечного фонду України, фільмофонду визначається 

законодавством. 

Розділ III    

Діяльність у сфері культури 

Стаття 15. Розповсюдження та популяризація творів літератури і мистецтва 

1. Заклади та працівники культури вільно розповсюджують та популяризують з 

дотриманням вимог законодавства твори літератури і мистецтва, самостійно визначають 

репертуар, програми, зміст і форми гастрольно-концертної, виставкової, бібліотечно-

інформаційної та іншої діяльності у сфері культури. 

Стаття 16. Збереження культурної спадщини, культурних цінностей та культурних благ 

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують: 

збереження культурних цінностей на території України, охорону культурної спадщини, захист 

історичного середовища; збереження Музейного фонду України, Державного бібліотечного 

фонду України, Національного архівного фонду України, фільмофонду, їх постійне 

поповнення сучасними творами мистецтва, продукцією вітчизняного книговидавництва, 

кінематографа, аудіовиробництва; функціонування і розвиток мережі музеїв, архівів, 

бібліотек, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного 

виховання та студій), клубів, кінотеатрів, кіно-, відеопрокатних підприємств, об'єднань, 

заповідників, реставраційних закладів державної та комунальної власності; збереження 

нематеріальної культурної спадщини, в тому числі традиційної народної культури, мов, 
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діалектів і говірок, фольклору, традицій, звичаїв і обрядів, народних художніх промислів та 

ремесел, історичних топонімів тощо. 

2. Забороняється вилучення друкованих видань, вихідних матеріалів фільмів та фонограм, 

інших мистецьких і літературних творів, документів, пам'яток з бібліотечних, музейних, 

архівних фондів, фільмофонду, знищення культурних цінностей з ідеологічних чи політичних 

міркувань. 

3. Унікальні культурні цінності, що мають виняткове історичне, художнє, наукове та інше 

культурне значення для формування вітчизняного культурного простору і визначають внесок 

Українського народу у всесвітню культурну спадщину, визнаються об'єктами національного 

культурного надбання і включаються до Державного реєстру національного культурного 

надбання. Порядок включення до зазначеного реєстру та порядок ведення обліку об'єктів 

національного культурного надбання визначаються Кабінетом Міністрів України. 

4. Документи на об'єкти культурної спадщини та інформація про культурні цінності 

підлягають збереженню шляхом створення страхового фонду документації. 

5. Перелік об'єктів нематеріальної культурної спадщини складає центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та 

мистецтв.  {Статтю 16 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 5461-VI від 

16.10.2012} 
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СТРАТЕГІЯ  

РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ НА ПЕРІОД ДО 2025 РОКУ  

«ЯКІСНІ ЗМІНИ БІБЛІОТЕК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ» 
 

Загальна частина 

Бібліотеки України є базовим елементом культурної, наукової, освітньої, інформаційної 

інфраструктури держави. Вони важливі для розвитку інформаційної та мовної культури 

суспільства, патріотичного, правового та екологічного виховання, формування стійкого 

інтересу до вивчення та розуміння національної історії та культури. Бібліотеки сприяють 

розбудові читаючої, мислячої та освіченої нації, спроможної практично втілювати набуті 

знання і досвід у розбудову незалежної України. 

 

Пріоритети діяльності бібліотек в умовах якісних змін 

Пріоритети діяльності бібліотек спрямовані на консолідацію суспільства; дотримання 

європейських цінностей, інтеграцію у європейське співтовариство; підвищення якості життя; 

рівний доступ до інформації, знань і культурного надбання. 

 

Стратегічні напрями розвитку бібліотечної справи 

Удосконалення нормативно-правової бази, яка стосується діяльності бібліотек, та 

врегулювання стандартів бібліотечно-інформаційної галузі відповідно до міжнародних 

стандартів. 

Створення системи гарантованого бюджетного фінансування основних бібліотечних 

послуг і реформування механізму отримання та використання надходжень з інших джерел 

фінансування. 

Створення нової архітектури інтегрованої бібліотечної системи держави на основі 

універсального доступу та економічної доцільності. 

Забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи 

бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації. 

Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної інфраструктури 

бібліотек. 

Інтенсивний розвиток та актуалізація документно-інформаційних ресурсів бібліотек на 

традиційних та електронних носіях і забезпечення доступу до них. 

Розвиток читання через систему соціального партнерства. 

Збереження українського культурного надбання в частині документних ресурсів. 

Науковий супровід розвитку бібліотек в умовах якісних змін. 

Розвиток ефективних комунікацій. 
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ТИПОВІ ПРАВИЛА  

КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКАМИ В УКРАЇНІ  

 
1. Загальні положення 

 

1.1. Типові правила користування бібліотеками в Україні розроблено у відповідності до 

Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (32/95-ВР), із змінами і доповненнями 

і поширюються на мережу діючих бібліотек усіх форм власності та підпорядкування і 

організацію бібліотечної справи.(Пункт 1.1 в редакції Наказу Мінкультури N 319 (z0538-01) 

від 25.05.2001). 

1.2. На підставі Типових правил кожна бібліотека України розробляє власні правила 

користування відповідно до її статусу, цільового призначення, складу користувачів, 

спеціалізації бібліотечних фондів.  

 

2. Права користувачів  

 

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, 

соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також 

підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території 

України, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), системи 

читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних 

пунктів, пересувних  бібліотек. ( Пункт 2.1 в редакції Наказу Мінкультури N 319 (z0538-01) 

від 25.05.2001). 

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, 

користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України. 

(Пункт 2.2 в редакції Наказу Мінкультури N 319 (z0538-01 ) від 25.05.2001). 

2.3. Користувачі бібліотеки мають право: 

безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-

пошуковий апарат (крім комерційних баз даних); 

безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації; 

безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім 

документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки; 

одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку; 

користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі; 

брати участь у роботі бібліотечних рад. 

(Пункт 2.3 в редакції Наказу Мінкультури N 319 (z0538-01 ) від 25.05.2001) 

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не 

більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, 

документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. 

Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна 

бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному 

залі. Спеціальні бібліотеки можуть установлювати інші терміни з урахуванням контингенту 

користувачів і специфіки їхнього обслуговування. 

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані 

у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на 

прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших 

користувачів. 

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, 

видаються для користування тільки у читальному залі. 

2.7. При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому 

бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення 

виконання ними зобов'язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0538-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0538-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0538-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0538-01
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кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в 

бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії 

щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок 

бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів. (Пункт 

2.7 в редакції Наказу Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001). 

2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право 

отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін та 

міжнародний бібліотечний абонемент. 

2.9. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, 

мають право користуватися тільки його читальними залами або одержати документи додому 

у порядку, зазначеному в пункті 2.7 Типових правил. (Пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно 

з Наказом Мінкультури N 319 (z0538-01) від 25.05.2001) 

2.10. Користувачі бібліотек з вадами зору мають право на одержання документів на 

спеціальних носіях інформації через мережу спеціалізованих та інших загальнодоступних 

бібліотек; (Правила доповнено пунктом 2.10 згідно з Наказом Мінкультури N 319 (z0538-01) 

від 25.05.2001) 

2.11. Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне 

обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках; (Правила доповнено 

пунктом 2.11 згідно з Наказом Мінкультури N319 (z0538-01) від 25.05.2001) 

2.12. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються 

бібліотекою. (Правила доповнено пунктом 2.12 згідно з Наказом Мінкультури N 319 ( z0538-

01 ) від 25.05.2001) 

 

3. Обов'язки користувачів  

 

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його 

замінює, фотокартку (для бібліотеки, де видається читацький квиток), ознайомлюються з 

правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають 

відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра. 

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно 

повідомити про це бібліотеку у місячний термін. (Абзац другий пункту 3.1 зі змінами, 

внесеними згідно з Наказом Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001) 

Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який 

пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти. 

3.2. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, 

відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, і 

отримати дублікат читацького квитка. (Пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001) 

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо 

ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність 

пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний 

зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у 

книгах дефекти несе користувач. 

3.4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і 

підтверджується підписом користувача. (Пункт 3.4 в редакції Наказу Мінкультури N 319 

(z0538-01 ) від 25.05.2001 ) 

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також 

одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-

фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним 

рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається 

бібліотекою. (Пункт 3.5 в редакції Наказу Мінкультури N 319 (z0538-01) від 25.05.2001). 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0538-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0538-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0538-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0538-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0538-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0538-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0538-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0538-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0538-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0538-01
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3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем 

відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він 

перебуває. 

3.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права 

відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення 

правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним 

законодавством України. 

3.8. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані й 

неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально 

відведеному місці. 

3.9. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в 

установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня 

за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою. (Правила доповнено 

пунктом 3.9 згідно з Наказом Мінкультури N319 (z0538-01) від 25.05.2000). 

3.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених 

бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством. 

(Правила доповнено пунктом 3.10 згідно з Наказом Мінкультури N 319 (z0538-01) від 

25.05.2001). 

 

4. Обов'язки бібліотек з обслуговування користувачів  

 

Бібліотеки зобов'язані: 

інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, 

перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України N534 (534-97-п) від 

05.06.97; 

створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати 

допомогу в доборі потрібних документів; 

дбати про культуру обслуговування користувачів; 

формувати в  користувачів потребу в інформації,  користуванні бібліотеками, сприяти 

підвищенню культури читання; 

задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за 

інтересами; 

систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих 

користувачам документів; 

не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою 

метою, крім наукової, без їх згоди; (Розділ 4 доповнено абзацом 8 згідно з Наказом 

Мінкультури N 319 ( z0538-01 ) від 25.05.2001) 

ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів; 

створювати читацькі ради; звітувати перед користувачами бібліотеки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0538-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0538-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/534-97-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0538-01
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ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ФОРМ З ОБЛІКУ ТА СПИСАННЯ 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СУБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ТА 

ПОРЯДКУ ЇХ СКЛАДАННЯ 
 

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про Міністерство фінансів 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року 

№ 375, НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити такі, що додаються:  

Порядок складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами 

державного сектору; 

Акт введення в експлуатацію основних засобів; 

Акт приймання-передачі основних засобів; 

Акт внутрішнього переміщення основних засобів; 

Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів; 

Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів; 

Акт списання основних засобів (часткової ліквідації); 

Акт списання групи основних засобів; 

Акт списання транспортних засобів; 

Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду; 

Інвентарна картка обліку об’єкта основних засобів; 

Інвентарна картка групового обліку основних засобів; 

Інвентарна картка обліку тварин і багаторічних насаджень; 

Розрахунок амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів); 

Розрахунок амортизації інших необоротних матеріальних активів; 

Акт переоцінки основних засобів. 

 

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку 

(Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити: 

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; 

оприлюднення цього наказу. 

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника 

апарату Капінуса Є.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/paran915#n915
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF/paran8#n8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF/paran8#n8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#n31
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#n31
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#n138
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#n141
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#n144
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#n147
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#n150
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#n153
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#n156
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#n159
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#n162
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#n165
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#n168
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#n171
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#n174
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#n177
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#n180
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ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТИПОВИХ ФОРМ З ОБЛІКУ  

ТА СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

СУБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 
 

І. Загальні положення 

 

1. Цей Порядок застосовується при складанні типових форм з обліку та списання 

основних засобів розпорядниками бюджетних коштів, Державною казначейською службою 

України та фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування 

(далі - суб’єкти державного сектору). 

2. Терміни у цьому Порядку застосовуються у значеннях, визначених Бюджетним 

кодексом України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному 

секторі. 

3. Суб’єкти державного сектору відповідно до галузевих особливостей можуть 

розробляти власні форми для оформлення господарських операцій з надходження, руху та 

вибуття основних засобів, які повинні містити обов’язкові реквізити, визначені Законом 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і цим Порядком, та 

затверджувати їх у розпорядчому документі про організацію бухгалтерського обліку. 

4. У разі необхідності суб’єкти державного сектору можуть вести «Опис інвентарних 

карток з обліку основних засобів» та «Інвентарний список основних засобів», які складаються 

у довільній формі. 

5. Для відображення операцій, пов’язаних зі зменшенням або відновленням корисності 

основних засобів, комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника суб’єкта 

державного сектору, складаються акти, які повинні містити обов’язкові реквізити, визначені 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та 

затверджуються керівником суб’єкта державного сектору. 

6. Типові форми з обліку та списання основних засобів можуть застосовуватися 

юридичними особами, створеними відповідно до законодавства України, незалежно від їх 

організаційно-правових форм і форм власності, а також представництвами іноземних 

суб’єктів господарської діяльності.  

 

ІІ. Вимоги до складання типових форм 

 

2. Акт приймання-передачі основних засобів 

1. Акт приймання-передачі основних засобів застосовується для оформлення 

господарських операцій з безоплатного отримання та передачі основних засобів, крім 

безоплатної передачі основних засобів, які є об’єктами права державної та комунальної 

власності, оформлення якої здійснюється в порядку, визначеному постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної 

та комунальної власності», а також застосовується для передачі основних засобів покупцю у 

разі їх відчуження. 

2. Інформація про основні засоби вноситься до акта із зазначенням назви об’єкта, 

інвентарного (номенклатурного) номера, первісної (переоціненої) вартості, року випуску 

(побудови), номера паспорта, короткої характеристики об’єкта та інших відомостей. В акті, 

складеному на об’єкт основних засобів, що був в експлуатації, наводиться сума зносу. За 

відсутності даних у відповідних графах проставляється прочерк.  

3. Акт може застосовуватися для оформлення передачі групи основних засобів, які мають 

одне і те саме призначення, однакові технічні характеристики. Основні засоби, щодо яких 

ведеться груповий облік, вносяться до акта із зазначенням кількості. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#n141
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1482-98-%D0%BF
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4. Акт складається у двох примірниках (по одному примірнику для кожної сторони, що 

приймає та передає об’єкт основних засобів) комісією, призначеною розпорядженням 

(наказом) керівника суб’єкта державного сектору, яка передає основні засоби.  

Акт затверджується керівником суб’єкта державного сектору, що передає основні засоби. 

Після оформлення акт разом з технічною документацією, що стосується основних засобів, 

передається до бухгалтерської служби.  

Після перевірки акта за формою та змістом бухгалтерська служба переносить інформацію 

до облікових регістрів, про що робиться відмітка. 

5. При отриманні основних засобів як гуманітарної допомоги, дарунка, безповоротної 

допомоги тощо акт може складати комісія, яка приймає основні засоби. У цьому випадку акт 

може бути складений в одному примірнику та затверджений керівником суб’єкта державного 

сектору, що приймає основні засоби. 

 

3. Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду 

1. Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду застосовується для 

оформлення господарських операцій зі списання вилучених з бібліотечного фонду документів, 

які морально застарілі, фізично зношені, непрофільні, дублетні та втрачені користувачами.  

2. Акт у двох примірниках складається комісією, призначеною розпорядженням (наказом) 

керівника суб’єкта державного сектору на підставі опису на вилучення документів з 

бібліотечного фонду.  

В описі на вилучення документів з бібліотечного фонду зазначається номенклатурний 

номер, назва і автор книги (видання), кількість, вартість та інші відомості. 

Опис на вилучення документів з бібліотечного фонду складається окремо на документи 

морально застарілі; фізично зношені (порвані книги, загублені сторінки, які не підлягають 

відновленню); непрофільні, дублетні; втрачені користувачами.  

3. Акт затверджується керівником суб’єкта державного сектору.  

Перший примірник акта разом з описом передається до бухгалтерської служби для 

перенесення інформації до облікових регістрів, про що робиться відмітка, другий примірник 

акта залишається у матеріально відповідальної особи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#n162
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

13.09.2016 № 818 

_____________________________________ 

       (найменування юридичної особи)                                                 

 

Ідентифікаційний код за 

ЄДПОУ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

____________________________ 

(посада, ініціали та прізвище) 

____________________________ 

(підпис) 

«____» ______________ 20 __ р. 

 

Акт № ________ 

списання вилучених документів з бібліотечного фонду 

____________________________ 

 (місце складання) 

 

«____» _________________ 20 ___ р. комісія, призначена наказом (розпорядженням)                        від 

«____» _________________ 20 ___ р. № ____, здійснила перевірку стану документів у бібліотечному 

фонді і постановила, що документи згідно з описом на вилучення документів з бібліотечного фонду 

морально застарілих/ фізично зношених/ непрофільних, дублетних/ втрачених користувачами 

(додаток) всього ______ шт. на суму ________ грн підлягають списанню і вилученню з обліку. 

Голова комісії     __________________        __________________              ______________________ 

                                           (посада)                                            (підпис)                                           (ініціали та прізвище) 

Члени комісії:     __________________         ___________________                  ______________________ 

                                           (посада)                                            (підпис)                                          (ініціали та прізвище) 

                             __________________      ___________________              _______________________ 

                                           (посада)                                            (підпис)                                            (ініціали та прізвище) 

                             __________________       _________________                 _______________________ 

                                           (посада)                                            (підпис)                                            (ініціали та прізвище) 

                             ________________             __________________             _______________________ 

                                           (посада)                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище) 

 

 

 

Розрахунок результатів списання: 

Витрати по списанню Цінності, отримані від ліквідації  

дата, номер, назва 

документа 
сума 

дата, номер, назва 

документа 

вид 

цінностей 
кількість вартість  сума 

1 2 3 4 5 6 7 
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Результати списання 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку: 

Назва облікового 

регістру 

За дебетом рахунку 

(субрахунку, коду аналітичного 

обліку) 

За кредитом рахунку 

(субрахунку, коду 

аналітичного обліку) 

Сум

а 

    

    

    

    

    

 

Особа, яка відобразила господарську  

операцію в бухгалтерському обліку _____________    ___________________________________ 
                                                                             (підпис)                                   (посада, ініціали та прізвище) 

«_____» ________________ 20 ___ р.              

 

Головний бухгалтер                 _____________    ____________________________________ 
                                                             (підпис)                                       (ініціали та прізвище) 

 

 
Додаток  

до Акта списання вилучених документів з 

бібліотечного фонду  

 

___________________________________                                                           
(найменування юридичної особи)                                                 

«____» ________________ 20 ___ р. 
 

 

 

до акта № ________ від «____» ________________ 20 ___ р. 
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Опис 

на вилучення документів з бібліотечного фонду морально застарілих/ фізично  

зношених/ непрофільних, дублетних/ втрачених користувачами  

(непотрібне викреслити)  
 

№ 

з/п 

Номенклатурний 

номер  

Назва і автор 

книги 

(видання) 

Кількість Вартість за 

одиницю 

Сума 

 

Інші відомості  

(на підставі яких 

документів проведено 

вилучення тощо) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всього     

 

Всього на суму  ________________________________ 

 

Голова комісії     __________________        ________________            __________________________ 
                                           (посада)                                                   (підпис)                                     (ініціали та прізвище) 

Члени комісії:    ________________              ________________             __________________________ 

                                           (посада)                                                  (підпис)                                      (ініціали та прізвище) 

                             ________________             ________________          ___________________________ 

                                           (посада)                                                  (підпис)                                       (ініціали та прізвище) 

                             ________________             _________________          ____________________________ 

                                           (посада)                                                 (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 

                            ________________             _________________        ____________________________ 

                                           (посада)                                                 (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 
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ПОРЯДОК  

ВІДБОРУ РУКОПИСНИХ КНИГ, РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ  

ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ НАЦІОНАЛЬНОГО  

КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ 
 

І. Загальні положення 

 

1. Цей Порядок визначає механізм відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань, 

окремих книжкових колекцій (далі – книжкові пам’ятки) для включення до Державного 

реєстру національного культурного надбання. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу».  

3. Цей Порядок поширюється на бібліотеки, музеї, архіви, навчальні заклади, наукові 

установи, інші підприємства, установи, організації державної та комунальної форм власності, 

в яких зберігаються книжкові пам’ятки. 

 

ІІ. Основні групи документів, що включаються до Державного реєстру 

національного культурного надбання 

 

1. До Державного реєстру національного культурного надбання (далі – Державний 

реєстр) включаються книжкові пам’ятки (одиничні книжкові пам’ятки і колекції – книжкові 

пам’ятки) світового та державного рівнів. 

2. Одиничні книжкові пам’ятки, які включаються до Державного реєстру: 

1) рукописні книги (код групи – РК): створені до кінця XVII століття – всі (у тому числі 

фрагменти), а починаючи з XVIIІ століття – лише унікальні, з урахуванням 

особливостей письма та матеріалів, місця створення та мови, оформлення, змісту; 

2) стародруки – видання XV–XVIIІ століть, за такими групами: 

інкунабули (код групи – Інк) – книги, надруковані в Європі у XV столітті; 

палеотипи (код групи – Пал) – книги, надруковані в Європі у першій половині XVІ 

століття; 

видання глаголичним шрифтом (код групи – Гл) – книги, надруковані глаголицею 

(однією зі слов’янських азбук) у XV–ХХ століттях; 

видання латинським шрифтом (код групи – Лат) – книги та періодичні видання, 

надруковані латиницею будь-якою мовою протягом 1551–1800 років; 

видання кириличним шрифтом (код групи – Кир) – книги, надруковані кирилицею 

(однією зі слов’ янських азбук) протягом 1551–1800 років; 

видання гражданським шрифтом (код групи – Гр) – книги та періодичні видання, 

надруковані гражданицею (введений у Російській імперії внаслідок проведеної у 1708-1710 

роках реформи азбуки і друку для друкування книжок світського змісту) до 1800 року; 

інші стародруки (код групи – ІС) – книги та періодичні видання, надруковані протягом 

XV–XVIIІ століть іншими шрифтами, ніж зазначені у абзацах другому – сьомому цього 

підпункту; 

3) українські видання (код групи – Укр) – книги та періодичні видання, надруковані 

українською мовою протягом 1801–1922 років, незалежно від того, на якій території вони 

надруковані, та надруковані будь-якою іншою мовою протягом 1801–1860 років на території 

сучасної України; 

4) окремі найцінніші видання або примірники видань – перші та/або прижиттєві 

видання праць основоположників науки і техніки, що містять фундаментальні наукові 

відкриття і дослідження; перші та прижиттєві видання творів класиків художньої літератури, 

видатних діячів культури та мистецтва; примірники нелегальних чи заборонених цензурою 

видань; видавничі фальсифікати та примірники із замаскованими виданнями; книги, що є 

зразками художнього оформлення та поліграфічного виконання, в тому числі незвичайних 
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форматів та форм; бібліофільські видання (номерні чи іменні примірники, видання, 

розмножені незвичайними способами, надруковані на нетрадиційних матеріалах, в оправах 

ручної роботи, виготовлених із рідкісних матеріалів тощо); примірники з автографами, 

записами, екслібрисами та печатками видатних діячів держави, науки, культури, літератури – 

за такими групами: 

українські видання (код групи – УВ) – книги та періодичні видання, надруковані 

українською мовою протягом 1923–1945 років, незалежно від того, на якій території вони 

надруковані, та надруковані будь-якою іншою мовою протягом 1861–1945 років на території 

сучасної України; 

російські видання (код групи – РВ) – книги та періодичні видання, надруковані будь-якою 

мовою протягом 1801–1925 років на території в межах сучасного державного кордону 

Російської Федерації, крім видань українською мовою, наведених у абзаці другому цього 

підпункту; 

іноземні видання (код групи – ІВ) – книги та періодичні видання, надруковані будь-якою 

мовою протягом 1801–1900 років, незалежно від того, на якій території вони надруковані, крім 

видань, наведених у абзаці третьому цього підпункту. 

3. Колекції – книжкові пам’ятки (код групи – ККП) – зібрання одиничних книжкових 

пам’яток та/або книги і періодичні видання, що в сукупності становлять цінний для держави 

(світу) історико-культурний об’єкт.  

 

ІІІ. Організація відбору документів для включення їх до Державного реєстру 

 

1. Для організації роботи з відбору книжкових пам’яток до Державного реєстру в 

бібліотеках, музеях, архівах, навчальних закладах, наукових установах, інших підприємствах, 

установах, організаціях державної та комунальної форм власності, в яких зберігаються 

книжкові пам’ятки (далі – фондоутримувачі), створюються відповідні експертні групи як 

консультативні дорадчі колегіальні органи. 

2. Координаторами фондоутримувачів виступають Національна бібліотека України імені 

Вернадського (для фондоутримувачів сфери управління Національної академії наук України), 

Національна історична бібліотека України (для фондоутримувачів сфери управління 

Міністерства культури України), Національна медична бібліотека України (для 

фондоутримувачів сфери управління Міністерства охорони здоров’я), Національна 

сільськогосподарська бібліотека України (для фондоутримувачів сфери управління 

Національної академії аграрних наук). Інші координатори визначаються органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, у сфері управлінні яких перебувають 

фондоутримувачі.  

3. Фондоутримувачі з урахуванням пропозицій експертних груп подають координаторам 

в електронній формі засобами телекомунікації описи рукописних книг, рідкісних і цінних 

видань, окремих книжкових колекцій, які пропонуються для включення до Державного 

реєстру, за формами згідно з додатками 1-5 до цього Порядку. 

4. Зазначені описи формуються згідно з вимогами нормативно-технічних документів. 

5. Координатори здійснюють опрацювання одержаних описів у міру їх надходження та 

передають до Національної парламентської бібліотеки України (далі – НПБУ). 

6. НПБУ здійснює зведення отриманих описів та передає їх на розгляд до Міністерства 

культури України. 

7. Рішення про включення книжкових пам’яток до Державного реєстру приймає 

Міністерство культури України. 
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ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ  

ІНСТРУКЦІЇ З ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ  

В БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДАХ 
 

Відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» ( 32/95-ВР ) 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Інструкцію з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах 

(додається).  

2. Міністру культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, начальникам Головного 

управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, управлінням 

культури і туризму обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, керівникам 

Національної парламентської бібліотеки України, Національної бібліотеки України для дітей, 

Державної історичної бібліотеки України, Державної  бібліотеки  України для юнацтва, 

Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г.Короленка, Одеської державної наукової 

бібліотеки імені М. Горького забезпечити дотримання вимог Інструкції з обліку документів, 

що знаходяться в бібліотечних фондах. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О.Г. Бенч. 

 

 

 

 

 

 

Міністр                                                                                            Б.П. Богуцький  
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ІНСТРУКЦІЯ  

З ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ  

В БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДАХ  

 
1. Загальні положення  

Ця Інструкція регулює порядок обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, 

який здійснюють уповноважені структурні підрозділи бібліотеки. 

Архівні документи, зібрані в бібліотеці, входять до складу Національного архівного фонду 

України згідно із Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» ( 

3814-12 ). 

Інструкція поширюється на бібліотеки,  що перебувають у сфері управління  Міністерства 

культури і туризму України, управлінь (відділів) культури місцевих державних адміністрацій 

та виконавчих комітетів міських рад. 

До обліку бібліотечного фонду висуваються такі вимоги: повнота та достовірність 

облікової інформації; своєчасне відображення в облікових документах кожного факту 

надходження і вибуття документів з фонду; узгодженість засобів і форм обліку.  

 

2. Основні терміни і поняття 

У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні: бібліотечний фонд – 

упорядковане зібрання документів, які зберігаються в бібліотеці, а саме: 

- книга – видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу 

будь-якого формату в обкладинці чи оправі, обсягом понад сорок вісім сторінок; 

- брошура – книжкове видання обсягом від чотирьох до сорока восьми сторінок; 

- аркушеве видання – видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого 

матеріалу будь-якого формату без скріплення; 

- буклет – видання у вигляді одного аркуша друкованого матеріалу, сфальцьованого будь-

яким способом у два чи більше згинів; 

- карткове видання – видання у вигляді картки встановленого формату, надруковане на 

матеріалі підвищеної щільності; 

- плакат – видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу 

встановленого формату надруковане з одного чи з обох боків аркуша, призначене для 

експонування; 

- поштова картка – поштове відправлення у вигляді стандартного бланка, що містить 

відкрите письмове повідомлення; 

- журнал – періодичне видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого 

матеріалу встановленого формату в обкладинці або оправі; 

- газета – періодичне видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого 

матеріалу встановленого формату, призначене для широкого кола осіб, яке є джерелом 

письмової інформації про поточні події, пов'язані з внутрішніми справами, міжнародними 

проблемами, політикою тощо; 

- фонодокумент – аудіовізуальний документ на стрічковому чи дисковому носії, який 

містить звукову інформацію; 

- відеодокумент – аудіовізуальний документ на стрічковому чи дисковому носії, який 

містить інформацію, зафіксовану за допомогою відео звукозапису; 

- кінодокумент – аудіовізуальний документ на плівковому носії, що містить зафіксовані 

на ньому за допомогою кінематографічної техніки предмети у вигляді послідовно розміщених 

фотографічних зображень, а також може містити звукову інформацію; 

- фотодокумент – аудіовізуальний документ, що містить інформацію, зафіксовану на 

ньому за допомогою фотографічної техніки; предмети у вигляді окремих фотозображень; 
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- документ на мікроформі – фотодокумент на плівковому чи іншому носієві, який для 

виготовлення і використання потребує відповідного збільшення за допомогою мікрографічної 

техніки; 

- електронне видання – електронний документ (група електронних документів),який 

пройшов редакційно-видавничу обробку,  призначений для розповсюдження в незмінному 

вигляді  та має вихідні дані; 

- безнадійна заборгованість – заборгованість користувача перед бібліотекою з документів, 

узятих ним у тимчасове користування, щодо якої є впевненість про неповернення її 

боржником або за  якою строк позовної давності минув; 

- вилучення документів із бібліотечного фонду – процес виключення зі складу 

бібліотечного фонду та зняття з обліку документів, які підлягають списанню; 

- непрофільне видання – видання, яке не відповідає профілю комплектування (тематико-

типологічному плану комплектування) конкретної бібліотеки; 

- періодичне видання – серійне видання, що виходить через визначені проміжки часу з 

постійним для кожного року числом номерів (випусків), без повторів у змісті, однотипно 

оформленими, нумерованими і/або датованими випусками, під одним і тим самим заголовком; 

- примірник – одиниця обліку бібліотечного фонду, кожна окрема одиниця документа, яка 

включається до складу бібліотечного фонду або вибуває з нього; 

- річний комплект – одиниця обліку газет, сукупність номерів (випусків) газети за рік, 

наявних у фонді бібліотеки. 

 

3. Об'єкти та одиниці обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах  

 

3.1. Об'єктами обліку бібліотечного фонду є: 

3.1.1. Видання: 

- книги, брошури; 

- аркушеві видання, буклети, карткові видання, плакати, поштові картки; 

- журнальні видання, газетні видання. 

3.1.2. Аудіовізуальні документи: 

- фонодокументи; 

- відеодокументи; 

- кінодокументи; 

- фотодокументи; 

- документи на мікроформах. 

3.1.3. Електронні видання.  

3.2. Основними одиницями обліку всіх видів документів, які включені до бібліотечного 

фонду (крім газет), є назва і примірник. 

3.3. Основними одиницями обліку газет є річний комплект газети та її назва (незалежно 

від зміни назви видання). 

3.4. Самостійні видання, об'єднані в одній оправі (конволют), обліковуються як окремі 

примірники і окремі назви. 

3.5. Додатки до друкованих документів (мапи, атласи, таблиці, покажчики до 

географічних назв, ноти, грамплатівки, плакати, оптичні диски і т.ін.), якщо вони не мають 

самостійного значення, окремо не обліковуються. Вони отримують інвентарний номер 

основного документа.  

 

4. Порядок обліку книг і брошур 

 

4.1. Облік книг і брошур поділяється на сумарний та індивідуальний. 

4.2. Сумарний облік книг і брошур здійснюють відділи комплектування бібліотек. 

4.3. Сумарний облік здійснюється партіями на підставі супровідних документів (рахунок-

фактура, опис, накладна, реєстр, акт і т.ін.).  
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4.4. Формою сумарного обліку є Книга сумарного обліку бібліотечного фонду.  

4.5. В умовах централізованої бібліотечної системи ведеться загальна  книга сумарного 

обліку на весь єдиний фонд та окремі книги обліку на фонди кожного структурного підрозділу 

центральної бібліотеки та бібліотек-філій, де містяться відомості про передачу документів до 

них із відділу комплектування і обробки. 

4.6. Книга сумарного обліку бібліотечного фонду має три розділи: «Надходження до 

фонду», «Вибуття з фонду», «Підсумки руху фонду».  

4.7. Після взяття книг та брошур на сумарний облік відділ комплектування  передає 

супровідні документи на них до бухгалтерії бібліотеки.  

4.8. Індивідуальний облік книг і брошур здійснюють відділи комплектування та відділи-

фондоутримувачі (бібліотеки-філії ЦБС).  

4.9. Індивідуальний облік книг і брошур здійснюється шляхом присвоєння кожному 

примірнику інвентарного номера.  

4.10. Формою ведення індивідуального обліку книг і брошур є Інвентарна книга. 

Бібліотеки, які здійснюють індивідуальний облік бібліотечного фонду за іншими формами 

(обліковий каталог, описи тощо), мають право зберегти існуючий порядок індивідуального 

обліку. 

4.11. При взятті на індивідуальний облік рідкісного чи цінного видання в Інвентарній 

книзі в графі «Примітка» робиться запис «РК» і вказуються особливості даного примірника. 

4.12. Кожна книжка чи брошура, що входить до серії, обліковується як окреме видання.  

4.13. Кожна з брошур, виданих у складі видавничої папки (обкладинки), обліковується як 

окреме видання. 

 

5. Порядок обліку інших видань 

 

5.1. Аркушеві картографічні видання обліковуються за правилами обліку книг. 

5.2. Аркушеві видання, буклети, карткові видання, плакати, поштові картки підлягають 

обліку. Відомості про них заносяться до Книги сумарного обліку бібліотечного фонду (без 

зазначення ціни).  

5.3. Груповий облік таких видань здійснюється в Картці обліку аркушевих видань.  

5.4. Аркушеві видання, буклети, карткові видання, плакати, поштові картки, придбані для 

забезпечення роботи бібліотеки, у т.ч. для її оформлення, до бібліотечного фонду не 

включаються та не підлягають обліку. 

5.5. Журнальні та газетні видання підлягають обліку в Книзі сумарного обліку 

бібліотечного фонду. Записи до цієї книги про надходження газетних видань заносяться на 

підставі річного підсумкового акта приймання-здавання видань (без зазначення ціни). Записи 

про надходження журнальних видань заносяться щомісяця (без зазначення ціни). 

5.6. Надходження журнальних видань до бібліотеки фіксується у картках обліку журналів.  

5.7. Надходження газетних видань до бібліотеки фіксується у картках обліку газет.  

 

6. Порядок обліку аудіовізуальних документів та електронних видань  
 

6.1. Аудіовізуальні документи, електронні видання обліковуються у відділі 

комплектування за правилами обліку книг.  

6.2. Примірниками аудіовізуальних документів є: 

6.2.1. Фонодокументи: 

- для грамплатівок, компакт-дисків - диск; 

- для магнітних фонограм - котушка, касета, бобіна. 

6.2.2. Відеодокументи - касета або диск. 

6.2.3. Кінодокументи: 

- для кінофільмів - бобіна; 

- для діафільмів - рулон. 
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6.2.4. Фотодокументи - кадр. 

6.2.5. Документи на мікроформах: 

- для мікрофіш - фіша; 

- для мікрофільмів - рулон.  

6.3. Примірником електронних видань є оптичний диск.  

6.4. Комплект (альбом) аудіовізуальних документів (грамплатівок, компакт-дисків, 

мікрофільмів, діапозитивів і т.ін.) чи електронних видань, які об'єднані спільною назвою, 

обліковується як одна назва. 

6.5. Діафільм обліковується як одна назва незалежно від кількості рулонів, які його 

складають.  

6.6. Для індивідуального обліку аудіовізуальних документів та електронних видань 

заводиться окрема нвентарна книга (аудіовізуальні документи і електронні видання). 

6.7. З метою недопущення повтору інвентарних номерів, які присвоюються книгам та 

аудіовізуальним документам і електронним виданням, після запису інвентарного номера 

аудіовізуального документа чи електронного  видання через косу риску пишеться літера «А» 

(інв. номер/А).  

6.8. Сумарний облік аудіовізуальних документів та електронних видань здійснюється в 

Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду. 
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Книга  

сумарного обліку бібліотечного фонду 

Частина 1. Надходження у фонд 
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Книга 

сумарного обліку бібліотечного фонду 

Частина 2. Вибуття з фонду 
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Книга  

сумарного обліку бібліотечного фонду  

Частина 3. Підсумки руху фонду 
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Інвентарна книга 
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Нормативно-інструктивне видання 
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