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1. Загальні положення. 

1.1. Загальна бібліотека Одеського державного університету внутрішніх 

справ (далі - бібліотека) є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-

просвітницьким структурним підрозділом Університету, який забезпечує 

літературою та інформацією освітньо-виховний та науковий процес. 

1.2. Бібліотека підпорядковується безпосередньо першому проректору 

Університету. 

1.3. У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією і законами 

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

справу», іншими чинними нормативно-правовими актами в галузі освіти, 

науки, культури, бібліотечної справи, Статутом Університету, а також цим 

Положенням. 

1.4. Університет забезпечує правові, організаційні, фінансові та 

матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне 

зберігання, використання і поповнення її фондів, комп'ютеризацію та технічне 

оснащення бібліотеки. 

1.5.Порядок доступу користувачів до фондів Бібліотеки, організація 

обслуговування, перелік послуг визначаються «Правилами користування 

бібліотекою Університету».  

 

2. Основні завдання  

2.1. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-

бібліографічного та інформаційного обслуговування курсантів, слухачів, 

студентів, ад'юнктів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних 

працівників, співробітників Університету та інших категорій читачів відповідно 

до їх інформаційних запитів, на основі широкого доступу до бібліотечних та 

інформаційних ресурсів згідно з Правилами користування загальною 

бібліотекою Одеського державного університету внутрішніх справ. 

2.2. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю Університету 

та інформаційних потреб усіх категорій користувачів. 

2.3. Сприяння вихованню гармонійної особистості, свідомої свого 

професійного та громадського обов'язку, відкритої до інтелектуального, 

духовного і творчого розвитку. 

2.4. Популяризація та розкриття змісту загальнолюдських цінностей, 



історичної, наукової і культурної спадщини, ідей правової держави та 

національного державотворення шляхом проведення книжкових виставок, 

індивідуальних бесід, масових заходів. 

2.5. Створення розвинутого довідково-пошукового апарату для 

багатоаспектного розкриття документного фонду бібліотеки. 

2.6. Зміцнення інформаційних ресурсів бібліотеки за рахунок науково-

аналітичного опрацювання документів і створення вторинної інформації за 

профілем діяльності Університету.  

2.7. Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, 

удосконалення традиційних та впровадження нових бібліотечних форм і 

методів роботи на основі новітніх інформаційних  технологій, комп'ютеризації 

інформаційно-бібліотечних процесів.  

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

бібліографічного апарату із використанням як традиційних, так і новітніх 

інформаційних технологій. 

2.9. Формування інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок 

роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних 

носіях. 

2.10. Здійснення господарської діяльності, спрямованої на забезпечення та 

оптимізацію інформаційного і бібліотечно-бібліографічного обслуговування 

користувачів. 

 

3. Основні функції бібліотеки.  

3.1. Завдання, зміст роботи, права і відповідальність співробітників 

бібліотеки визначаються персоніфікованими функціональними обов'язками, які 

розробляються директором загальної бібліотеки і затверджуються ректором 

Університету. 

3.2. Річні плани та звіти про роботу бібліотеки підписуються директором 

загальної бібліотеки і затверджуються першим проректором Університету.  

3.3. Бібліотека здійснює інформаційне забезпечення та бібліотечно-

бібліографічне обслуговування читачів. 

3.3.1. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) 

обслуговування читачів на абонементах та в читальних залах. 

3.3.2. Безкоштовно надає читачам бібліотечні послуги. 

3.3.3. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за 

допомогою електронної доставки документів. 

3.3.4. Вивчає інформаційні запити користувачів та здійснює оперативне 

забезпечення інформаційних потреб викладацького складу, науковців, 

курсантів, слухачів, студентів, ад'юнктів, аспірантів та докторантів 

Університету, через використання різних форм і методів інформування.  

3.3.5. Підвищує ефективність інформаційного обслуговування 

користувачів через надання доступу до інформаційних ресурсів України та 

світу (у т.ч. використовуючи Інтернет). 

3.3.6. Створює електронні ресурси. 

3.3.7. Укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки 



літератури на допомогу навчально-виховній та науковій роботі Університету, 

виконує усі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди тощо. 

3.3.8. Організовує для курсантів, слухачів, студентів, аспірантів, ад’юнктів 

та докторантів заняття з основ інформаційної культури, бібліотекознавства та 

бібліографії. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання в навчальному 

процесі та науковій роботі шляхом проведення індивідуальних бесід, 

консультацій, організації книжкових виставок. 

3.4. Формує бібліотечні фонди шляхом придбання наукової, навчальної, 

художньої літератури згідно з навчальними планами, програмами та тематикою 

наукових досліджень. 

3.4.1. Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою їх 

актуалізації. 

3.4.2. Організовує раціональне розміщення та облік основних та 

додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання. 

3.4.3. Вилучає з бібліотечних фондів документи, що підлягають списанню 

згідно з діючими законодавчими актами. 

3.4.5. Проводить перевірку фондів відповідно до чинного законодавства. 

3.5. Створює та веде систему бібліотечних каталогів і бібліографічних 

картотек, традиційних і сучасних. 

3.6. Веде роботу з популяризації бібліотечних фондів. 

3.7. Веде господарську діяльність, спрямовану на покращення умов праці 

читачів та співробітників бібліотеки на основі даних повноважень. 

3.8. Вивчає та впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний 

досвід, вдосконалює автоматизацію бібліотечних процесів. 

3.9. Проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, 

консультативну) по удосконаленню всіх напрямів діяльності бібліотеки. 

3.10. Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та 

культурного рівня працівників бібліотеки. Організовує навчання фахівців 

бібліотеки роботі з комп'ютерною технікою в автоматизованих системах. 

 

4. Права та обов’язки. 

4.1. Бібліотека має право: 

4.1.1. Представляти Університет в різних установах і організаціях, брати 

безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань 

бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності. 

4.1.2. Знайомитись з навчальними планами, програмами, тематикою 

науково-дослідної роботи, планами виховної роботи Університету. Одержувати 

від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для 

вирішення поставлених перед загальною Бібліотекою завдань. 

4.1.3. Розробляти пропозиції щодо вдосконалення структури та штатного 

розпису бібліотеки, підбору та розстановки кадрів і подавати їх на розгляд 

керівництву університету. 

4.1.4. Надавати пропозиції керівництву Університету щодо встановлення 

посадових окладів відповідно до діючих схем в межах фонду оплати праці. 

4.2. Працівники бібліотеки зобов’язані: 



4.2.1. Дотримуватись вимог чинного законодавства та нормативних 

документів стосовно їхньої діяльності. 

4.2.2 Нести відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна 

бібліотеки відповідно до функціональних обов'язків та діючого законодавства. 

4.2.3. Працівники бібліотеки повністю дотримуються основних принципів 

запобігання корупції, забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків у 

своїй діяльності, здійснюють відповідні заходи щодо упередження та 

врегулювання конфлікту інтересів та корупційних дій, що можуть виникнути 

при виконанні ними своїх обов’язків. 

4.2.4. Виконувати вимоги Закону України «Про запобігання корупції» та 

Антикорупційної програми Університету. 

4.2.5. Працівникам бібліотеки суворо забороняється прямо чи 

опосередковано використовувати надані їм службові повноваження чи 

пов’язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або 

прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе 

чи інших осіб або давати обіцянки/пропозиції чи неправомірну вигоду особі, 

зазначеній у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання 

корупції», або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою 

схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових 

повноважень чи пов’язаних з ними можливостей. 

4.2.6. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень працівники бібліотеки можуть притягатися до кримінальної, 

адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у 

встановленому законом порядку. 

 

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами університету та 

бібліотеками ВНЗ 

5.1. Бібліотека взаємодіє з науково-педагогічним складом Університету з 

метою вдосконалення формування бібліотечного фонду за напрямами 

проведення наукових досліджень та забезпечення навчальних дисциплін. 

5.2. Бібліотека взаємодіє з керівниками факультетів та кафедр при 

організації щорічної передплати періодичних видань. 

5.3. Бібліотека вивчає передовий досвід бібліотек закладів вищої освіти з 

метою покращення та удосконалення роботи, співпрацює і взаємодіє з 

бібліотеками інших систем і відомств. 

5.4. Бібліотека співпрацює з бібліотекою Харківського національного 

університету внутрішніх справ як провідною для бібліотек ЗВО зі 

специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських. 

 

Директор загальної бібліотеки                          Оксана ВИТЯГАНЕЦЬ 

 

ПОГОДЖЕНО 

Перший проректор університету 

полковник поліції                    Сергій БРАТЕЛЬ 

____._________. 2022 р. 


