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ПОЛОЖЕННЯ nr<) МЕТОДІ1ЧНУ І'ЛдУ НЛУІФВОЇ S!Е;ІІІОТЕКИ 
СНУ ІМ. В, ДАЛЯ 

1. ЗАГАЛЬНІ llОЛОЖЕВІlЯ 

Рс11акпjя 20.1 8-0 І 

І .І Методична рада Наукової бібліотеки СНУ ім. В.Дал11 f: постійно діючm.1 дорадчим 

органом щодо координації діяльності всіх структурних лідроздЇJ!і]j' бібліотеки, які 

забезпечуюn, організацію біб11іотеч.во-бібліо1-рафічН11х процесів, впровадження· 

сучасних технологій, форм і методів робо.ти, науково-дослідющької діЯJТЬності, 

удосконалеmUІ професійної майсrерності бібліотечних лраuівю1ків. 

1.2 У сRоїй діяльності ме·1·одичпа рада бібліотеки керується 3'.~конодавч1rми і нормати:виищ1 

актамп з nитаRь бібліоте"fної ро.боти, ріwеннпмн і рекомендаціями Міністерства освіти і 

.науки Украі1:111, Методичної ради уиіверс1псту та цим положенням. 

1.3 Методична рада бібдіотеки узгоджує діяльність бїбліО'rски з ІіаБЧ<LJІЬFІО·ВИ)(овною та 

.науковою роботщо універси.тету, нздає їй дієву допомогу у вирішенні аюуальних 

rпrrая:ь бібл.іотечноідіяпьності . 

1.4 МетодиЧRа рада створена для керівництва та падання науково-методичної допомоги 

структурним підрозділам бібліотеки. 

1.5 Головною метоtо діnл&ноС'rі ме1·одйчJюї ради є забсзпеченю1 орrаиі~ації ефе~..·тиnної 

1·rаукмо-методи<.Jної робо111 підрозділ.ів бібліотеки, вnроеаджеmrя в бібліотечио

бібліографічні процесн су•1асни.х новіти.і х технологій . 

2. ОСНОВJП ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАН.НЯ 

2.1 Забезпечення професійного вирішеш1я ·щгmнь, пов'язаних з організаціЄІо бібліотечно

бібліографічних процесів та здійснення мет0дичної роб0ти бібліотеки. 

2.2 Сnрияння р()зви·rку та вдосконалещ~ю 'rрадиційt1их основних методів і форм 

бібліотечної та бібліографічно-інформаційної діяльності бібліотеки і вnроваджен.ню 

нових на основі новітніх іифоJ'1маnійних технологій т'а.комп'ютерJ1зації. 

2.3 Орга:нізаціІІ підвnще'ННЯ кваліфікацu ·бібліО'fечних rrрацівнлків. 

2.4 Виявлення, випчеІП!Я, узагальвешrn і лопуляри.зація передового доеа.іду роботи 

бібліотек. 

2.5 Визначення ос1;1овних напрямів науково-досліт1.11:u.ької роботи бібліотеки з 

урахуванням акtум~ьності тематики, вітч11зцяноrо досвіду і тенденцій розвитку 

с;вітовнх бібліо·rеч1:tих еиС'fем. 

2:6 КоордннаІJ.ія роботи nідроздіJLів бібліоте1ш та її 133аємодії з бібліотеІ(ами інших систем і 

відо~fств, ·бібліотеками Лу1·ансько1·0 о.бдасиого мето).\Ичноrо об'єднання бібліотек ВНЗ 

Ill-IV рівнів акредитації зокрема. 
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2.7 Lнфор~tу&ання працівників бібліот~ІЩ про накази рішення МіністерсfВа кульrури 

УкраїЮІ, НМБК Міністерства освіти і науки УКраїнІІ, Луганського обласного 

методИ'ІFІОГО центру бібліотек ВНЗ Ш-ІV рівия.акреди:rації 1·а ін. 

2.8 Методюrяа рада відповідно до мети і завдань своєї діящ,ності ви&онує такі фунюrії: 

- отримує, аналізує та узш·альнює зІ!ітно-шmвову до1'уме11таці10 і щорічно подає до 

наукової бібліотеки Київського націtщальноrо університету ім. Т. Г. Щевчен.ка 

отатис1·ич1-1і пщ<азщr1щ та інформЩіfО про роботу бібліотеки; 

н·адає !<tетодичну допомогу n.ідрЬзділам бІбліртеJ.<и, бібліотекам структурних 

підрозділів університету; 

- інформує про нормативні документи держ'<!ви та уряду Украіни з питань 

бібліоте<щої сіtрав.и, а також реко~~ендації та рqзпорядчі документи МОН 

Укра'інн; 

- розроб1\.Яс, .аналізує та впроващкує методИ'Lі'ІІ рекомендації, реrламентну 

документацію (положення, nporpa~ш , концепції, 11рое'К'rи, інструrщії та ін.); 

• сприяє підвцщенmо професійноrо рівю1 бібліоrечних працівників; 

- лодає у відпqвіщrі установJІ пропозиції з шттаfІЬ покращення діял:ьності 

бібліотеки; 

організовує та проJюднть науково-праrсrичні конференції, семінари, круrл1 столи 

1'З інші заходи з метою обміну досвідом роботи та підвищення професійної 

кваліфікацїі; 

надає допомогу у методичному забезпеченні иауково-дослідшщької роботи, 

формулює висновки про доціл.ьнісп. лублікацїї результатів досл.іджень за всіма 

напрямками наукрвої роботи бібл іоте1щ; 

проводить соціологічні досл.ідження та .аналізує їх результати з метою вwвчення та. 

покращення Якості біб.11іо-rе<1но1·0 обслутовування користувачів; 

складає річні плани і звіти робоn1 бібліотеки, зведений план та звіт Луганського 

обласного методичного об'єднання бібл.іотек ВНЗ m-TV рtвня акредІ:ІТЗції; 

аналізує діяльиісn; підрозділів ·бібл іотеки, дає рекомендації щодо удосконалення 

їх бібліотеч.но-бібліоrр.афіч.tюї роботи та інформацій.вого обслуr·овув.ання 

користуtjа•1ів; 

- заслуховує звіти, організовує перевірки діяльності підрозді.тtів бібліотека; 

- подає рекомендації 3 пнта~fь атестації пр~ціввиків бібліотеки. 
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3. П.РАВАТА ОБОВ'ЯЗКИ 

З. І Члени методичної ращf наукової бібліотекй університету мають право: 

Ред3КЦ)Я 2018-01 

перевіряти нав•tально-методнчну робо1у відповідних підрозділів біб}Jіо·rеки; 

отримувзт~1 необхідну документацію та інформацію від підрозділів у:ві..верси:rету, 

вик11адачів та співробітників; 

еносиПІ на обговорення Методичною радою універсm:ету литавrіЯ методи"(ноrо 

характеру, я.кі сприяють поліnwенню інформаційного забезnе'Іеиня. навчальної та 

методичної робоrи в у1:1іверсите·rі. 

3.2 qлени метод1оJч.fіо.'j ради ІІаукової бібліотеки університету зобов'язані: 

завчасно готувати матер іали на засідапня методичної ради бібліотеки та иада..вати 

'()( се·крстарсві методи<1ної ради не пізніше як за тиж,цень до по<tатку засідання ; 

в.ідвідувап1 засідап:вя Методичної ради університету, брати участь в розробuі 

матеріалі:в та обговоренні шtrання nорядк.у девноrо; 

нада8аПJ иропоз11ції щодо удосконалення роботи в бібліотеці; 

ВІ~конувата доручення rоJ1ови методичт-tої ради у визначені терміни; 

своєчас:но виконувати рішення методичної ради. 

4. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА 

4. 1 Головою методичної ра,1111 є ц1~ректор наукової бібліотеки. Одночасно він є члено.М 

Мет<щнс1ної ради університету і nсріодичА'о звітує nе_ред не~о про роботу бібліоrе1ш. 

4.2 )аступник rоловн т-а секре;rар об~1ра10ть·ся із члеиів методичної ради. 

4.3 До робо·rи в методич:ві.й раді залучаються провідні фахівці, яю працюють в усіх 

структурш1х підрозділах. бібліотеки. До її сЮІадУ вход1tть: 

дирекrор б ібліотеки; 

- ~ilC'I)lmn.tкИ директора; 

завідувач 1~ідділу; 

- завідува'Т сеК'ГОру; 

- головний бібліотекар. 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИЧ.8..01 РАдИ 

5. І Методична рада внзва<1ає регламент, план і форми своєї діяльності на поточ:вий 

календарний рік 

5.2 План роботи методичної ради за1·верджусrься на початку календарного року. 

Сторінка 4 з 6 Дата npy•")': 15.03.2018 



ІТОІІОжеІНЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУНАУІ<ОВОІ GІ5ЛІОТЄКП 
СНУ ІМ. В. ДNVI 

5.3 ЗасіданПJІ метод11чної pa,m1 провод!ІТЬСJІ у строки, що визначаюТhся планом - не менше 

о,цноrо разу у квартал. При необхідпості скликаються оперативні засідання методичної 

р8,ЦІІ, 

5.4 Матеріали зас ідаю. наук0во-методи•111ої ради оформл101оться протоколом за підписом 

голови та секретаря. 

АВТОР: 

Дпре~.їор наукової бібліотеки 
СНУ ім. В. аля 

ПОГО ЖЕНО: 

підпис 
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