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ВЕБ-САЙТ БІБЛІОТЕКИ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ -  ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ В 

СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОРИСТУВАЧІВ

Тенденції розвитку сучасного інформаційного суспільства диктують 
нвобхідність ширшого використання у навчальному процесі інтернет- 
доступу до ресурсів бібліотек. Поряд із традиційними паперовими, майже у 
всіх бібліотеках ВНЗ існують електронні каталоги і бібліотечні сайти, 
збільшується кількість електронних підручників, розвивається дистанційна 
освіта [1, с. 53].

Сьогодні бібліотека закладу вищої освіти є науково-інформаційним 
центром, стратегічним партнером у науковій, освітній, виховній сферах 
діяльності.
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Основним завданням бібліотеки ЗВО є надання інформаційних послуг 
студентам, викладачам та іншим працівникам університету. Реформуванні 
вищої освіти передбачає зростання ролі самостійної освіти, тому важливим 
засобом оволодіння навчальним матеріалом у вільний час є новітні мережеи 
технології [1, с. 57].

Загальна комп’ютеризація та інформатизація суспільства кидає нош 
виклики бібліотекам України у питаннях актуальності та доступності 
інформаційних матеріалів та ресурсів. Важливу роль для користувачі» 
відіграє представництво бібліотеки в мережі Інтернет, тобто корпоративний 
сайт, як одна з головних складових іміджу бібліотеки, її «обличчя» у 
середовищі

Створення та підтримка власного веб-сайту стає одним п  
найактуальніших та перспективних напрямків діяльності сучасної бібліотека. 
Веб-сайт повинен відповідати сучасним вимогам, бути інформативним та 
функціональним, привабливим і простим у навігації, з постійно 
поновлювальною інформацією, базуватись на загальних принципах якосп 
сайтів.

Веб-сайт Науково-технічної бібліотеки Вінницького національного 
технічного університету (НТБ ВНТУ) (Шр://ИЬ.УпШ.есІи.иа) був оновлений у 
2014 році. Він має сучасний вигляд, зручний у користуванні, поєднує 
інформаційні, пошукові, освітні та навігаційні функції. На сайті представлена 
інформація про бібліотеку, її діяльність, послуги, новини, зібрано багато 
корисної інформації для студентів, науковців та абітурієнтів.

Для задоволення інформаційних потреб користувачів на веб-сайті НТБ 
ВНТУ розмішено: електронний каталог, віртуально-довідкову службу, 
повнотекстові ресурси, рубрику «На допомогу науковцю», створену для всіх, 
хто займається науковою роботою (викладачів, аспірантів, докторантів, 
студентів), перелік наукових фахових видань України, правила складанні 
бібліографічного опису, інформацію щодо наукометричних баз, Міжнародні 
правила цитування та посилання в наукових роботах, а також нормативно- 
правову базу по вищій школі. Веб-сайт надає доступ до інформаційно- 
аналітичної системи «Бібліометрика української науки», інформаційного 
ресурсу «Наукова періодика України». Крім того, веб-сайт надає такі послуги
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їк електронна доставка документів, методичні визначення індексів УДК, 
електронне замовлення документів.

Електронний каталог НТБ ВНТУ працює на базі автоматизованої 
бібліотечно-інформаційної системи «УФД/Бібліотека», відображає та 
розкриває зміст всього фонду наукової бібліотеки та працює в режимі 
реального часу. Користувачі бібліотеки через веб-сайт мають змогу замовити 
необхідні документи та переглянути власний електронний формуляр.

Окремим модулем сайту виступає Інституційний репозитарій (ІК 
Х’МТЦ) призначений для накопичення, систематизації та зберігання в 
електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської наукової 
спільноти та надання відкритого доступу до них засобами Інтернет- 
технологій. Основна мета репозитарію -  сприяти зростанню популярності 
університету шляхом представлення наукової продукції в мережі Інтернет, 
»ільпшти цитованість наукових публікацій вчених, викладачів, аспірантів, 
магістрів будь-якого структурного підрозділу університету [2, с. 4]. 
Основним принципом його наповнення залишається самоархівування 
азторами власних робіт та часткове наповнення окремих спільнот архіву 
працівниками бібліотеки таких як: патенти, авторські свідоцтва, матеріали 
конференцій ВНТУ, наукові роботи студентів, дисертації та автореферати, 
періодичні видання ВНТУ. Загальне управління репозитарієм здійснює 
Координаційна рада. Головний бібліограф наукової бібліотеки редагує 
метадані наукових та навчальних документів, розміщених депозиторами 
ВНТУ.

Бібліотека університету за допомогою веб-сайту виступає в ролі 
шформаційного посередника, навігатора, допомагає користувачеві знаходити 
«кісний релевантний матеріал, здійснює пошук, відбір та аналітико- 
сзнтетичну обробку ресурсів. Це відкриває нові сучасні можливості в 
інформаційному забезпеченні науково-освітньої діяльності університету.
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ОРГАШЗАЦ1ЙНО-РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ ТА ЙОГО 
ПРОВІДНА РОЛЬ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ 

АРХІВНОЮ УСТАНОВОЮ

Розглядаючи питання роботи з організаційно-розпорядчими 
документами в державних архівних установах, перш за все необхідно| 
звернутися до Правил організації діловодства та архівного зберіганні| 
документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, в і 
підприємствах, в установах і організаціях. |

У відповідності до вказаного нормативно-правового акту, організаційні 
документація містить правила, норми, що визначають статус, компетенцію] 
структуру, штатну чисельність і посадовий склад установи, функціональної 
зміст діяльності установи та її підрозділів (положення або статут установ] 
положення про структурні підрозділи установи, посадові інструкції, ш таяі 
розписи, договори ТОЩО) [ 1 ].
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