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ресурсів, доступ до світових баз, розширення online-сервісів,
забезпечення віддаленого доступу до необхідних інформаційних
ресурсів.
До складу бібліотечно-інформаційного комплексу входять:
центральна бібліотека з філіями та кафедральними бібліотеками,
бібліотеки
позабазових
структурних
підрозділів.
Єдина
автоматизована система обслуговування надає рівні умови доступу
до ресурсів бібліотечно-інформаційного комплексу всім категоріям
користувачів [8].
Функціонування бібліотечно-інформаційного центру (БІЦ),
починаючи від технічної підтримки до розроблення та
вдосконалення власних баз, підтримується ІТ-підрозділами
університету, що дозволяє постійно впроваджувати сучасні
інформаційні технології.
Основними пунктами доступу користувачів до інформації є 18
абонементів, 22 читальних зали, електронні ресурси та бази даних
СумДУ.
1.2.1 Автоматизована бібліотечно-інформаційна система
Автоматизація всіх бібліотечних циклів і процесів забезпечена
функціонуванням автоматизованої бібліотечно-інформаційної
системи (АБІС) «УФД/Бібліотека», яку було впроваджено у 2003
році. Система забезпечує автоматизацію всіх основних виробничих
циклів бібліотеки: комплектування, обліку та аналізу фонду
бібліотеки; обслуговування читачів: видачу та повернення
літератури, каталогізацію видань, створення аналітичних описів,
підготовку бібліографічних довідок та покажчиків, відбір
документів за різними ознаками.
АБІС «УФД/Бібліотека» інтегровано з інформаційноаналітичною
системою
«Університет»,
що
забезпечує
інформаційно-аналітичну підтримку комплектування відповідно
до навчальних програм та дисциплін, імпорт електронного
бібліотечного каталогу.
39

Інтеграція АБІС із підсистемою «Контингент» дозволила
запровадити автоматизований процес реєстрації користувачів
бібліотеки та виготовлення читацького квитка.

Спільно з розробником «УФД/Бібліотека» та ІТ-службами
університету було вдосконалено та впроваджено додаткові сервіси:
online-замовлення
літератури,
перегляд
персонального
електронного формуляра користувача, тематичні класифікатори,
можливість доступу до повнотекстових електронних видань,
онлайн-перегляд статистики завантажень та книговидачі
документів, формування списку джерел із можливістю надіслати на
власну електронну скриньку, збереження в текстовому форматі або
друку.
Для забезпечення зручного та оперативного доступу до
інформаційно-бібліотечних ресурсів із термінальних пристроїв
було розроблено окремий програмний модуль «Термінал».
Спрощений та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє
користувачам швидко одержувати доступ до електронного
каталогу, здійснювати онлайн-замовлення документів тощо.
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1.2.2 Електронний каталог бібліотеки
У 2003 році традиційні каталоги бібліотеки СумДУ були
замінені на єдиний електронний каталог, що відтворює увесь фонд
бібліотеки та її підрозділів, оновлюється в режимі реального часу,
цілодобово забезпечує вільний доступ до бібліографічних записів
та інформаційних ресурсів для користувачів із будь-якої точки світу
через Інтернет.
Доступ до ЕК здійснюється з усіх сайтів університету або за
прямим посиланням http://lib.sumdu.edu.ua/. В ЕК поєднано
традиційні та додаткові функції каталогу (віддалений цілодобовий
доступ до бібліографічної інформації, багатоаспектний пошук
документів, актуальна інформація про розподіл примірників та їх
наявність, сортування результатів пошуку тощо).
Через ЕК реалізовано дворівневий доступ до електронних
видань у вільному та авторизованому режимі. Видання науковців
СумДУ розміщені у вільному доступі для перегляду та
завантаження в рамках підтримки університетом руху відкритого
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доступу. Документи інших видавництв доступні для перегляду за
логіном та паролем у локальній мережі університету.
У 2013 р. було впроваджено систему QR-кодування –
найкоротший шлях доступу до електронних версій видань із
власних гаджетів, підключених до мережі Інтернет. У поточному
режимі здійснюється генерація QR-кодів для всіх надходжень із
видавництва СумДУ.
Станом на 2016 рік ЕК містить понад 611 тис. бібліографічних
записів та більше 50 тис. електронних версій документів.
Статистика
використання
ресурсу
свідчить
про
затребуваність ресурсу: понад 15 тис. віртуальних користувачів
щомісяця.
1.2.3 Інституційний репозитарій
Однією з основних ознак сучасного університету є наявність
відкритих електронних освітніх та наукових ресурсів [9]. У 2011
році СумДУ презентував громадськості власну базу даних –
інституційний репозитарій (http://essuir.sumdu.edu.ua/), місія
якого – накопичення, систематизація, зберігання інтелектуальної
продукції професорсько-викладацького складу університету,
надання відкритого доступу до неї та поширення в науковому
світовому середовищі.
Репозитарій функціонує не лише як електронна колекція
матеріалів, а є й сервісом для самостійного розміщення власних
публікацій науковців у відкритому доступі.
Для організації електронного архіву було надано перевагу
програмному забезпеченню DSpace із використанням технологій
відкритого коду, що дає можливість його доопрацювання згідно з
потребами університету.
Функціонування Репозитарію здійснюється відповідно до
Положення про Інституційний репозитарій СумДУ [12] і чинної
законодавчої та нормативної баз. Управління Репозитарієм
здійснюється адміністратором, процес функціонування та
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безпосередньо управління здійснюються БІЦ. Технічну та
програмну підтримку покладено на відповідні ІТ-служби СумДУ.
Із метою вдосконалення ефективності роботи електронного
архіву оптимізовано програмне забезпечення, вдосконалено засоби
пошуку, модуль статистики переглядів та завантажень, механізм
індексації пошуковими системами, модуль колекцій топ-10
публікацій і топ-10 авторів.
Здійснюється постійне наповнення електронного архіву
науковими, науково-методичними, навчальними документами
шляхом депонування (матеріали розміщують уповноважені
депозитори – відповідальні особи, закріплені на кафедрах,
співробітники бібліотеки) та самоархівування (матеріали
розміщують безпосередньо автори публікацій).
В обов’язковому порядку розміщуються твори, які
рекомендовані до видання вченою радою університету та/або
видані за повного або часткового фінансування СумДУ у
видавництві СумДУ або в інших видавництвах. При цьому автори
заздалегідь повинні повідомляти видавців про політику відкритого
доступу, яку підтримує університет, зокрема щодо й розміщення
творів у електронному архіві.
Основними перевагами електронного архіву є: зменшення
вартості публікації, зменшення часу опублікування, забезпечення
багатоаспектного пошуку матеріалів, вільний доступ до наукових
досліджень університету для світової спільноти, зосередження
матеріалів в одному місці, забезпечення доступу до рідкісних
документів, збереження неопублікованих або малотиражних
документів, формування електронної колекції праць окремого
автора, збереження авторських прав.
Про високий рівень організації та управління електронним
архівом свідчать високі позиції в рейтингах. Зокрема, в загальному
світовому рейтингу за версією Webometrics репозитарій СумДУ
займає 211-ту позицію з понад 2 000 аналогічних архівів; із початку
створення репозитарій посідає лідируючі позиції серед аналогічних
вітчизняних
інституційних репозитаріїв (за результатами
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липневого рейтингу 2016 р. – перше місце серед репозитаріїв вишів
України).
Наразі репозитарій містить понад 50 тис. наукових публікацій,
доступних усьому світу.
Інституційний репозитарій є важливою складовою наукової
комунікації, забезпечуючи вільний доступ до інформації, та сприяє
інтеграції української науки у світову.
1.2.4 Доступ до електронних ресурсів та баз даних
Бібліотечно-інформаційна система забезпечує доступ до
електронних ресурсів та баз даних БІЦ, є членом Асоціацій
«Інформатіо-Консорціум», «ELibUkr» та «e-VERUM». Завдяки участі
в асоціаціях користувачі бібліотечно-інформаційного комплексу
одержують тестові доступи до комерційних БД.
Участь у проекті ELibUkr (Електронна бібліотека України:
створення Центрів знань в університетах України), до якого СумДУ
долучився у 2010 році, дає можливість студентам, викладачам та
науковцям користуватися комерційними електронними ресурсами
в режимі тріал-доступу (щороку близько 15 електронних ресурсів).
Електронні авторитетні бази даних, платформи, колекції видань,
електронні бібліотеки забезпечують доступ до світових наукових
досліджень, практик, статистичних даних, таких як: наукові
журнали та книги від видавництв Springer, Gale CengageLearning,
SAGE, електронні бібліотеки та колекції Wiley Online Library,
McGraw-HilleBookLibrary,
AccessEngineering,
AccessMedicine,
cвітовий економічний контент IMF eLIBRARY, найбільша
повнотекстова база даних зарубіжних дисертацій ProQuest –
Dissertations&Theses та ін.
БІЦ СумДУ спільно з Асоціацією «Інформатіо-Консорціум»,
метою якої є організація доступу до всесвітньо визнаних
електронних баз даних, уже кілька років поспіль організовує доступ
до електронних ресурсів світових видавництв EBSCO, Elsevier,
EastView та надає користувачам інформаційну підтримку й
консультації щодо роботи з ресурсами.
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Із 2015 року Сумський державний університет є учасником
Консорціуму
науково-освітніх
установ
із
забезпечення
електронними інформаційними ресурсами e-VERUM. Основною
метою діяльності Консорціуму є забезпечення електронними
інформаційними ресурсами університетських та науководослідних установ України, підвищення продуктивності та
ефективності діяльності вчених, сприяння збільшенню кількості
публікацій у провідних наукових виданнях, покращення показників
української науки в міжнародних рейтингах.
Наразі перед академічними спільнотами всього світу стоять
питання, пов’язані з порушенням етичних норм під час навчання в
університеті чи в науковій діяльності [10]. Перевірку робіт на
плагіат забезпечують антиплагіатні програмні продукти, доступні
користувачам університету, зокрема українська антиплагіатна
програма Unplag, програмний комплекс StrikePlagiarism від
польського розробника, англомовна антиплагіатна база Turnitin.
Користувачі постійно одержують доступ до передплачених
університетом баз даних: підручники та навчальні посібники
видавництва «ЦУЛ-онлайн», система інформаційно-правового
забезпечення ЛІГА:ЗАКОН, інформаційно-довідкова система
«Леонорм-Інформ», наукометрична база Scopus та ін.
Доступ до передплачених електронних ресурсів здійснюється
з локальної мережі університету та всіх його структурних
підрозділів.
Освітній інформаційний простір БІЦ, окрім власних та
передплачених електронних ресурсів, представлено світовими
базами вільного доступу: відеокурсами, відеолекціями від
викладачів провідних університетів світу; патентними базами;
електронними архівами, бібліотеки. Колекції згруповані за
українською, російською та іноземними, а також за темами для
швидкого та зручного пошуку необхідної інформації в процесі
навчання й наукової діяльності.
Високий рівень IT-забезпечення бібліотечної системи СумДУ
дає можливість ефективно впроваджувати нові освітні технології,
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постійно вдосконалювати інформаційне забезпечення наукового,
навчально-виховного процесів та самостійної роботи студентів.

1.3 ІТ-забезпечення
університету

фінансової

автономії

підрозділів

1.3.1 Система субрахунків підрозділів
Джерелами фінансування діяльності державних вищих
навчальних закладів є кошти загального фонду бюджету та кошти
сформованого вищими навчальними закладами спеціального
фонду.
Із метою підвищення ролі, зацікавленості, ініціативи
структурних підрозділів у розвитку матеріальної бази, підвищення
матеріальної
зацікавленості
співробітників
університету,
забезпечення раціонального використання фінансових і
матеріальних ресурсів у Сумському державному університеті у 2004
році було прийнято рішення про запровадження системи
субрахунків структурних підрозділів, що була закріплена
відповідним Положенням. Таким чином, в університеті була
сформована фінансова архітектура, що дозволяє поєднати
результати діяльності кожного структурного підрозділу з
доходами і видатками, які отримує чи зазначає університет під час
провадження відповідної діяльності.
Відповідно до запроваджених правил кошти на субрахунках
структурних підрозділів спрямовуються за рішенням керівника
структурного підрозділу або списуються автоматично відповідно
до університетської нормативної бази на таке:
 додатковий фонд оплати праці, це дозволило підвищити
мотивацію працівників структурних підрозділів у
напрямку пошуку додаткових джерел надходжень;
 розвиток матеріальної бази;
 інші витрати, такі як канцелярські, телекомунікаційні
витрати, витратні матеріали до оргтехніки, придбання
періодичних видань і літератури, відрядження тощо, це
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