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Бібліотеки є активними суб’єктами системи 
якості вищих навчальних закладів 

 Концепція  загального управління якістю — це філософія 
організації, яка базується на прагненні до якості та 
практики управління, що призводить до загальної якості; 
отже якість — це не те, що приходиться відслідковувати 
або додавати на будь-якому етапі виробничого процесу, 
це сама сутність організації» (Боне та Тілл). 

 Відмінністю концепції загального управління якістю 
(Total Quality Management TQM) є те, що вона 
орієнтується на якість виконання за умови мінімальних 
витрат для споживача, а не постачальника, як 
розглядалося раніше.  

 «Якість включає відчутні та невловимі відчуття 
споживача, зв’язані з характеристиками продукції, 
якістю послуг (включаючи інформацію, терміни 
постачання, умови обслуговування та ін.), а також 
зумовлені якістю процесів та інших обставин». (О. Б. 
Білоцерківський).  



Користувач бібліотек став вимогливішим  
   

 

 віддає перевагу великим за обсягом ресурсам; 

 бажає мати єдину точку доступу до 
бібліографічних записів та повних текстів; 

 не зважає на вимоги дотримуватися 
авторських прав; 

 мало переймається  технологіями, які 
застосовують бібліотеки;  

 не завжди розуміє, яке різноманіття видань, 
систем і ресурсів існує в бібліотеках…  



Гармонізувати витрати на створення електронних 
ресурсів і затребуваність їх читачами дозволяють: 

• взаємодія бібліотек при створенні й використанні 
інформаційних ресурсів за умови дотримання принципів 
взаємодії усіма учасниками проектів (договірна основа, 
добровільність участі, рівноправність партнерства, легітимність, 
координація і співпраця,  розподіл зон відповідальності,  

конвенціональне вирішення спірних питань і питань розвитку); 
 

• тісна взаємодія з науковцями вишу; 
 

• проведення маркетингових досліджень; 
 

• розробка комплексного плану просування власних 
ресурсів та представлення наукового доробку учених 
вишу у світовому інформаційному просторі. 



Розвиток нових технологій породжує нові проблеми 

 створення і використання повнотекстового електронного 
ресурсу обмежується чинним законодавством про захист 
авторського права; 

 проектування, розвиток і підтримка системи єдиного 
доступу до ресурсів університетських і публічних 
бібліотек є трудомісткими; 

 створення якісних ресурсів, а особливо – зведених, стало 
справою небайдужих та енергійних колег; 

 збільшується потреба у спеціально створених 
уніфікованих ресурсах; 

 збільшується потреба у спеціально підготовлених кадрах; 
 створення систем єдиного доступу до ресурсів, 

удосконалення програмних засобів, забезпечення 
ергономічною середовища для читачів і бібліотечного 
загалу стали нагальною потребою в нашій країні і 
вимагають виважених рішень професіоналів і втручання 
держави. 
 
 
 
 
 



Формування електронного державного 
бібліотечного фонду 

 Необхідно значно розширити фонд електронної 
бібліотеки країни.  
 

 У наповненні й розширенні електронного фонду України 
мають  брати участь усі бібліотеки країни, державні та 
громадські організації, окремі автори. 
 
 

 Усі видання, які є соціально значущими, слід включати в 
таку бібліотеку. 
 

 Треба стимулювати розміщення в ній книг, виданих у 
приватному порядку. 



Популяризації наукового доробку учених вишів у 
бібліотеках-учасницях проекту «Єдина картка 

читача вищих навчальних закладів м. Харкова» 

 Репозитарії – 14; 
 Бібліографічна продукція: бібліографічні списки видань, 

рекомендаційні списки, біобібліографічні та тематичні 
бібліографічні покажчики; 

 Віртуальні виставки, віртуальні огляди (12 бібліотек); 
 Комплексні біобібліографічні проекти (НТУ «ХПІ»); 
 Авторські профілі вчених академії у світових системах (ХНУ, 

УІПА, НТУ «ХПІ»); 
 Наукометричні рейтинги науковців вишу (ХНУРЕ); 
 Вчені …. у Вікіпедії (ХНАМГ); 
 Календар знаменних дат вишу (ХНЮУ ім. Ярослава Мудрого), 
 Літопис Університету (ХНТУСГ); 
 Віртуальний музей (ХНМУ); 
 «Виш на сторінках преси» (ХДАК); 
 «Про нас пишуть …» (ХНТУСГ ім. Василенка); 
 Самостійні бази даних публікацій учених вишу в електронних 

каталогах (5) 



Популяризація наукового доробку вчених НТУ «ХПІ»  

 формування репозитарію НТУ «ХПІ»;  
 формування бази даних  «Праці вчених НТУ «ХПІ» в електронному 

каталозі;  
 представлення на сайті бібліотеки: 

• повних текстів періодичних видань НТУ «ХПІ»,   
• наукових збірок НТУ «ХПІ», 
• біобібліографічних покажчиків, 
• віртуальних виставок з історії університету (науковці, 

співробітники, випускники, автографи науковців…); 
• фотозвітів про творчі зустрічі, виставки творчих робіт 

науковців 
 

 комплексні біобібліографічні проекти: 
•  «Учені НТУ «ХПІ» – освіті, науці, промисловості: кращі 
видання», 
•  «Ректори (директори) НТУ «ХПІ» [ХПТІ, ХТІ, ХХТІ, ХММІ, ХЕТІ, 
ХПІ]», 
• «Наукова школа електротехніки ХПІ»; 

 
 

 Надання консультацій видавництвам Університету та практичної 
допомоги науковцям при формуванні авторських профілей у 
світових системах 
 



Доля WEB-ресурсів НТБ у WEB-ресурсах НТУ «ХПІ» 

Ресурс Індексація Google Відсоток 

Сайт НТБ 
Репозитарій НТУ «ХПІ» 

186 000 48,6% 

WEB-Простір НТУ «ХПІ» 383 000 100% 

Ranking Web of Repositories 

(січень 2017) 



Повнотекстові ресурси НТБ НТУ «ХПІ» 



Проект «Учені НТУ «ХПІ» – освіті, науці, 
промисловості: кращі видання» 



Проект «Учені НТУ «ХПІ» – освіті, науці, 
промисловості: кращі видання» 



Проект «Учені НТУ «ХПІ» – освіті, науці, 
промисловості: кращі видання» 



Проект «Ректори (директори) НТУ «ХПІ»  
[ХПТІ, ХТІ, ХХТІ, ХММІ, ХЕТІ, ХПІ]» 



Проект «Ректори (директори) НТУ «ХПІ»  
Євген Іванович Сокол – ректор з 2015 року 



Галерея: Проект «Наукова школа електротехніки ХПІ» 



Проект «Наукова школа електротехніки ХПІ»,  
журнал «Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит» 
та Open Journal Systems  



Проект «Наукова школа електротехніки ХПІ» 
 

Штурман Григорій Ісаєвич 



Інституційний репозитарій НТУ «ХПІ» eNTUKhPIIR 

http://repository.kpi.kharkov.ua 



Інституційний репозитарій НТУ «ХПІ» eNTUKhPIIR: 
статистика відвідувань, скачувань та переглядів 



Видання НТУ «ХПІ»  
на сайті НТБ 



Галерея НТБ НТУ «ХПІ» : віртуальні виставки 



Галерея НТБ НТУ «ХПІ» : віртуальні виставки 



Галерея НТБ НТУ «ХПІ» : фотозвіти про заходи 



Бібліотекам доцільніше спрямувати свої 
ресурси на : 

 нарощування електронного контенту у 
відкритому просторі; 

 активну співпрацю у створенні ресурсів 
на корпоративних засадах; 

 представлення матеріалів з історії та 
сьогодення своїх вишів; 

 популяризацію наукового та творчого 
доробку його спільноти, наукових шкіл та 
їх засновників, яскравих представників, 
що сприятиме підвищенню рейтингів та 
поліпшенню іміджу університету. 
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