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PROJECTUS  – «кинутий вперед» 

ПРОЕКТ – це послідовність кроків ефективної 

реалізації задуманої ідеї в конкретні терміни із 

залученням оптимальних засобів і ресурсів в умовах 

обмеженого проміжку часу і коштів. 
 

Поняття «ПРОЕКТ» за Економічною енциклопедією — 

«задум, ідея, образ, втілені у формі опису, схем, 

креслень, розрахунків, обґрунтувань, числових 

показників», поєднує різноманітні види діяльності. 

(Економічна енциклопедія. - К., 2001; Т., 2001)  

 
 



 це сукупність концептуальної і формальної 

моделі, пакет документів, який подає опис на 

предметній мові того, що і як повинно бути 

зроблено; 
 

 це план, задум реалізації майбутньої діяльності; 
 

 це комплекс взаємозалежних одномоментних 

заходів, спрямованих на досягнення поставлених 

цілей при обмежених часових, бюджетних, кадрових 

та інших ресурсах.  

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ – це керовані зміни вихідного стану 

об’єкту, на які потрібні час, фінансові витрати, певні ресурси. 



ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРОЕКТУ 

 цільовий характер (спрямованість на 

конкретний результат); 
 

  неповторність, унікальність; 

  

 взаємозв’язок неодмінно скоординованих  

між собою дій;  
 

 разове явище (проект обмежений певним 

періодом часу); 
 

 ресурсне забезпечення;  
 

 результативність соціальна значущість 

(затребуваність суспільством).  



МЕТА ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ  

формування та підвищення рівня інформаційної 

культури користувачів та співробітників;  

 популяризація та реклама електронних ресурсів 

бібліотеки;  

 розробка нових інформаційних послуг для 

користувачів;  

 систематичне вивчення динаміки інформаційних 

потреб користувачів;  

 розширення та підвищення якості матеріально-

технічної бази бібліотеки та створення 

комфортних умов для задоволення 

інформаційних потреб користувачів. 



МОНОПРОЕКТИ МУЛЬТИПРОЕКТИ 

КОМПЛЕКСНІ РЕГІОНАЛЬНІ 
ПРОЕКТИ МЕГАПРОЕКТИ 

ЗА МАСШТАБАМИ 

КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОЕКТІВ 



МОНОПРОЕКТИ  
(на рівні конкретної установи)  

здійснюються на рівні однієї бібліотеки 

 «Модернізація читального залу бібліотеки» 



МУЛЬТИПРОЕКТИ 

комплексні програми стратегічного розвитку, що 

враховують можливі зміни зовнішнього 

середовища 

Мультипроект включає в 

себе цілий ряд окремих 

проектів: культурно-

просвітницькі виставки, 

книжково-ілюстративна 

виставка, художня 

виставка та ін. 



КОМПЛЕКСНІ РЕГІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ  

Проект "Створення регіональних інформаційних 

порталів та інформаційних центрів на базі 

публічних бібліотек України" 



МЕГАПРОЕКТИ 

 цільові програми розвитку 

Мегапроекти мають низку відмінних рис:  

 високу вартість;  

 трудомісткість;  

 тривалість реалізації;  

 віддаленість районів реалізації, а отже, 

додаткові витрати на інфраструктуру;  

 вплив на соціальне і культурне середовище 

регіону і навіть країни в цілому.  



Всесвітня цифрова бібліотека  

WORLD DIGITAL LIBRARY - WDL 



«Пушкінська бібліотека» — проект, 

ініційований Інститутом  

«Відкрите суспільство».  



За змістом  

КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОЕКТІВ 

 НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНІ;  

 ДОСЛІДНИЦЬКІ;  

 ІННОВАЦІЙНІ;  

 ІНВЕСТИЦІЙНІ;  

 КОМБІНОВАНІ;  

 ПІЛОТНІ;   

 ІНФОРМАЦІЙНІ;  

 МАРКЕТИНГОВІ;  

 СТРАТЕГІЧНІ;  

 ЕКОНОМІЧНІ;  

 СОЦІАЛЬНІ;  

 КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЬНІ 

За терміном реалізації  

 КОРОТКОСТРОКОВІ 

(1-2 РОКИ), 

 СЕРЕДНЬОСТРОКОВІ 

(3-5 РОКИ), 

 ДОВГОСТРОКОВІ 

(БІЛЬШЕ 5 РОКІВ). 



НБУВ   

корпоративний пілотний проект  

«Книжкові пам’ятки України» 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1l8W6t4vTAhXJDiwKHfziBlwQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Farcheos.org.ua%2F%3Fp%3D7180&usg=AFQjCNFx3y9U6jZ5MkbypjLaW1l_EgTkyQ&sig2=8OQa80SwczG7IFNjF2Yk6w
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1l8W6t4vTAhXJDiwKHfziBlwQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Farcheos.org.ua%2F%3Fp%3D7180&usg=AFQjCNFx3y9U6jZ5MkbypjLaW1l_EgTkyQ&sig2=8OQa80SwczG7IFNjF2Yk6w




Інноваційний проект  

«Єдина картка читача».  











ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ ЧНТУ 

МЕТА ПРОЕКТУ: 
забезпечення накопичення, 

систематизації та збереження 

в електронному вигляді 

інтелектуальних продуктів 

університетської спільноти, 

сприяння поширенню цих 

матеріалів в світовому 

науково-освітньому просторі. 

ВИГОДИ  

розповсюдження індивідуальних досліджень у вільному 

доступі  

сприяє зростанню цитування досліджень  

матеріали, розміщені в інституційному репозитарії, окрім 

повнотекстового пошуку, мають стійкі URL сприяє 

реформуванню системи наукової комунікації університету  

не потребує великих фінансових затрат. 

 



Корпоративний проект  

«Наука України: доступ до знань» 

МЕТА ПРОЕКТУ: популяризація, підвищення рейтингу 

та доступності електронних бібліотечно-

інформаційних ресурсів наукових бібліотек України, 

за рахунок використання сучасних бібліотечних та 

веб-технологій.  



Інформаційний проект  

«Відкритий реєстр періодичних видань»  



Проект «Науковці ЧНТУ» 

Мета проекту - популяризація наукових надбань 

вчених Чернігівського національного технологічного 

університету, висвітлення їхньої ролі в розвитку науки 

Біобібліографічні покажчики «Серія покажчиків 

праць викладачів ЧНТУ» 

«Праці науковців ЧНТУ» 



Проект краєзнавчого напряму 

 “Унікальна Чернігівщина” 




