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Бібліотека НаУКМА сьогодні - це

Місія

Візія

Збільшити кількість
альтернативних джерел
фінансування

Ефективно управляти
бюджетними фінансами

Втримати кількість
користувачів

Доступність

Залучити більшу кількість
спонсорів, благодійників

Вибір

Імідж

Відкритість
Науковість
Професіоналізм
Партнерство

Збільшити витрати на
інновації

Підвищити цінність для
партнерів

Функціональність

Забезпечити фінансову
стабільність

Сприяти підвищенню
кількості та якості
наукових досліджень

Розширити асортимент
та якість послуг

Послуги

Партнерство

Бренд

Процеси

Якість

Цінності

Ми - Бібліотека, яка сприяє створенню,
розвитку та розповсюдженню знань, готує
відомих випускників та вчених, які здатні
впливати на світову спільноту

До 2023 - року здатність інтеграції
досліджень, науки та освіти світового
рівня, що забезпечить нам місце серед 10
найкращих університетів світу

РОЗВИТОК потужних
бібліотечних колекцій
та відкритий доступ до
інформації

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
комфортним
простором,
інноваційними
інструментами та
інформаційною
підтримкою

ПІДВИЩЕННЯ
ефективності основних
бібліотечних процесів

ПІДТРИМКА
факультетів та
інших структурних
підрозділів
Університету

ВДОСКОНАЛЕННЯ
бібліотечних процесів

Навчання та
розвиток

Ціннісна
пропозиція

Джерела
зростання

Фінанси

Карта
стратегії
НБ НаУКМА
2018-2023

Створити
комфортне
середовище для
співробітників
Бібліотеки

Підвищити
компетенції
співробітників
Бібліотеки

Залучити та утримати
висококваліфікованих
співробітників
Бібліотеки

Розвиток
матеріальнотехнічної бази
Бібліотеки

Розвиток
інноваційних
технологій

Бібліотека підтримує навчальний та дослідницький процес в університеті, забезпечуючи
користувачів книгами, журналами, базами даних та іншими типами інформації;
пропонуючи загальні та спеціальні бібліотечні приміщення для навчання та доступу до
інформації, допомагаючи дослідникам, навчаючи основам інформаційної грамотності,
забезпечуючи індивідуальні, групові й онлайнові довідкові консультації.

1

• ДОПОМОГА студентам та викладачам усіх
факультетів у створенні та впровадженні у
навчальний процес як традиційних, так і
цифрових форм інформації

2

• ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ віртуального та фізичного
простору у бібліотеці, що надихає на творчість,
відкриття, інновації та співпрацю

3

• РОЗШИРЕННЯ послуг бібліотечної
підтримки процесів викладання та навчання за
межі університетських аудиторій

1

• ДОПОМОГА студентам та викладачам у
створенні та впровадженні у навчальний процес
як традиційних, так і цифрових форм інформації

• Забезпечення необхідними інструментами для
найкращого використання цифрових та
традиційних колекцій бібліотеки студентами та
викладачами через відповідні програмні засоби
та сервіси
• Інформаційний супровід академічного та
дослідницького процесів у НаУКМА,
наукометричний та бібліометричний аналізи,
академічна доброчесність

• Забезпечення своєчасного оцифрування
бібліотечних документів для використання у
навчальних програмах, сервіси «eKMAIR»,
«Е-бібліотека», «Матеріали до курсів»

2

• ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ віртуального та фізичного
простору у бібліотеці, що надихає на творчість,
відкриття, інновації та співпрацю

• Створення доступних, добре обладнаних
фізичних просторів, що легко трансформуються
і забезпечують групові та індивідуальні заняття

• Розвиток віртуального простору, який сприяє
співпраці з партнерами

• Реалізація ідеї створення цифрової лабораторії
для викладачів, студентів та дослідників по
оцифруванню та створенню 3D об’єктів

3

• РОЗШИРЕННЯ бібліотечної підтримки
процесів викладання та навчання за межі
університетських аудиторій

• Співпраця з викладачами для створення
навчального простору, який може
використовуватися поза традиційною
аудиторією, для покращення вміння студентів
шукати інформацію та управляти знаннями

• Розробка та створення інструкцій, методичних
матеріалів, надання бібліографічних послуг,
розповсюдження матеріалів щодо
інформаційної грамотності, проведення
тематичних заходів, тренінгів, консультацій

1

• РОЗВИТОК потужних бібліотечних колекцій
та створення нових механізмів забезпечення
вільного доступу для всієї Могилянської
наукової спільноти

2

• ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ дослідників простором,
інструментами та інформаційною підтримкою
для успішного проведення досліджень та
управління результатами своїх досліджень

3

• ПІДТРИМКА у поширенні та збереженні
результатів досліджень та вимірювання їхнього
впливу

Історично склалося, що Бібліотека безпосередньо взаємодіє з дослідницьким процесом
від його початку і до кінцевого результату. Ми забезпечуємо дослідника інформаційною
сировиною для дослідження, а потім купуємо книги та журнали, які публікують ці
наукові дослідження. Ми пропонуємо консультації на всьому шляху проведення
дослідження.

1

• РОЗВИТОК потужних бібліотечних колекцій
та створення нових механізмів забезпечення
вільного доступу для всієї Могилянської
наукової спільноти
• Розробка та впровадження нових методів
комплектування науковою літературою, які
засновані на потребі факультетів та кафедр
• Покращення та підвищення доступності
бібліотечних матеріалів через послугу МБА та
ЕДС у партнерстві з провідними бібліотеками
світу
• Створення кращого доступу до рідкісних та
унікальних бібліотечних колекцій у мережі
Інтернет завдяки Цифровій бібліотеці НаУКМА
• Участь у національних та глобальних
ініціативах, спрямованих на збереження
наукової інформації шляхом її оцифрування

2

• ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ дослідників простором,
інструментами та інформаційною підтримкою для
успішного проведення досліджень та управління
результатами своїх досліджень

• Розширення служби підтримки науковців,
створення тематичних бібліотекарів
• Створення оптимального дослідницького
простору та нових сервісів підтримки науковців
у приміщеннях бібліотеки
• Формування партнерської співпраці з
факультетами, кафедрами та іншими
структурними підрозділами Могилянки, які
поділяють цілі з вдосконалення дослідницького
процесу
• Сприяння використанню просторів бібліотеки
для індивідуальних та групових занять

3

• ПІДТРИМКА у збереженні та поширенні
результатів досліджень та вимірювання їхнього
наукового впливу
• Створення, розвиток, збереження та поширення
в мережі Інтернет результатів наукових
досліджень Могилянської спільноти через
підтримку інституційного репозитарію
• Сприяння відкритому доступу до наукової
інформації

• Підтримка використання дослідниками
інструментів для оцінки впливу їх наукових
досліджень

• Допомога дослідникам у створенні публічного
доступу до своїх наукових праць

1
2
3

• СПІВПРАЦЯ з бібліотеками, установами
та організаціями України державноприватного сектору
• ПАРТНЕРСТВО з навчальними
закладами

• МІЖНАРОДНЕ партнерство

Бібліотека НаУКМА, обслуговуючи своїх основних користувачів – Могилянців, також
забезпечує інформаційними послугами та ресурсами користувачів з інших державних та
приватних установ і бібліотек України та світу, співпрацюючи у галузі міжнародного
книгообміну, МБА, організовуючи та беручи участь у конференціях навчаннях та
тренінгах, проектах державного та міжнародного масштабу.

1

• ПІДТРИМКА, мотивація та створення
середовища для професійного розвиту
співробітників Бібліотеки

2

• РОЗВИТОК фізичного та віртуального
простору, що дозволить вдосконалювати
знання, вміння, навички та сприятиме розвитку
компетенцій бібліотекарів

3

• ВПРОВАДЖЕННЯ та підтримка найкращих
новітніх технологій для успішної роботи
користувачів у середовищі швидких та
безперервних змін

4

• ФОРМУВАННЯ позитивного іміджу
Бібліотеки НаУКМА у інформаційному
просторі

Навчання співробітників наукової бібліотеки НаУКМА, розвиток матеріально-технічної бази,
оптимальний розвиток бібліотечних приміщень, створення позитивного іміджу – це головні
фактори, від яких залежить успішне досягнення стратегічних цілей Університету. Виконання
завдання вимагатиме підвищення потенціалу у зазначених напрямках. Кожен з цих напрямків має
вирішальне значення для загального успіху та являє собою значні інвестиції у майбутнє Бібліотеки
та Університету.

1

• ПІДТРИМКА, мотивація та створення
середовища для професійного розвиту
співробітників Бібліотеки
• Створити можливості для забезпечення
необхідними знаннями, навичками, що
розкривають здібності кожного співробітника,
для того щоб досягати поставленої мети, бути
бажаними партнерами та ефективними
лідерами
• Оптимізувати бібліотечні процеси та
перерозподілити ролі співробітників
бібліотеки через програму підвищення
кваліфікації та можливості навчання

• Сприяти розвитку позитивної корпоративної
культури, яка є ключовим фактором
індивідуального та організаційного успіху

2

• РОЗВИТОК фізичного та віртуального
простору, що дозволить вдосконалювати
знання, вміння, навички та сприятиме розвитку
компетенцій бібліотекарів

• Запланувати розробку та впровадження
курсів підвищення кваліфікації бібліотечних
працівників наукової бібліотеки та
бібліотекарів інших закладів на базі
НаУКМА

• Збалансувати потреби у відкритому доступі
для користувачів та просторі, необхідному
для збереження бібліотечних колекцій

• Визначити основні пріоритети у ремонті та
відновлення бібліотечних приміщень

3

• ВПРОВАДЖЕННЯ та підтримка найкращих
новітніх технологій для успішної роботи
користувачів у середовищі швидких та
безперервних змін
• Запланувати життєвий цикл робочих процесів,
придбання та підтримку програмних продуктів,
що гарантують необхідні та безпечні
технологічні процеси для бібліотеки та
користувачів

• Придбати та підтримувати технології, що
допоможуть користувачеві створювати,
використовувати та зберігати цифрові ресурси

• Пошук додаткових джерел фінансування та
переорієнтація університетського фінансування
на стратегічні пріоритети Бібліотеки

4

• СТВОРЕННЯ позитивного іміджу
Могилянської бібліотеки як частини НаУКМА

• Проведення оцінки якості надання бібліотечних
послуг, орієнтованих на користувачів, з метою
інформування про їх подальше планування та
вдосконалення
• Збір, аналіз та звіт про дані на підтримку
прийняття рішення по якісному представленню
та популяризації цінностей бібліотечних
послуг, колекцій та просторів

• Поширення інформації про доступні комфортні
бібліотечні простори, про унікальні колекції та
якісні бібліотечні послуги через соціальні
мережі, веб-сайти, оголошення та іншими
методами

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

