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ПОЛОЖЕННЯ 

про інформаційно-ресурсний центр «Mariupol Window on America Center»  

Наукової бібліотеки Маріупольського державного університету 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про інформаційно-ресурсний центр «Mariupol Window on America 

Center» (далі – Центр) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, що 

визначає порядок діяльності, завдання, функції, та організацію його роботи. 

1.2. Центр функціонує на базі Наукової бібліотеки Маріупольського державного 

університету (далі – Бібліотека) при сприянні та фінансової підтримки Посольства США в 

Україні. 

1.3. У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України в галузі освіти 

та культури, міжнародними угодами та договорами, Статутом Маріупольського державного 

університету, Правилами внутрішнього розпорядку, Положенням про наукову бібліотеку 

Маріупольського державного університету, Правилами користування науковою бібліотекою 

Маріупольського державного університету та цим Положенням.  

1.4. Питання про створення, реорганізацію та ліквідацію Центру приймаються рішенням 

вченої ради Маріупольського державного університету та вводиться у дію наказом 

Маріупольського державного університету. 

1.5. Загальне керівництво Центром здійснює директор Бібліотеки Маріупольського 

державного університету. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

2.1.  Сприяння взаєморозуміння між українським та американським народами,  надання 

широкому колу громадськості актуальної інформації про суспільне, політичне та культурне 

життя США. 

2.2. Популяризація англійської мови, культури США шляхом організації культурних, 

науково-комунікативних заходів для здобувачів вищої освіти, викладачів Маріупольського 

державного університету, інших закладів вищої освіти Маріуполя, громадських організацій, 

установ та мешканців Маріуполя. 

2.3. Поширення інформації, що надається Відділом преси, освіти та культури Посольства 

США в Україні, Американськими бібліотеками та центрами в публічних бібліотеках Україні та 

закладах вищої освіти. 

 

3. ФУНКЦІЇ 

3.1. Формування англомовного наукового, навчально-методичного та художнього фонду 

Центру на різних носіях інформації. 



3.2. Забезпечення відкритого доступу відвідувачам Центру до англомовного наукового, 

навчально-методичного та художнього фонду на різних носіях інформації. 

 

3.3. Забезпечення доступу відвідувачам Центру до мережі Інтернет, Wi-Fi, 

повнотекстової бази даних книг та статей багатьма мовами – eLibraryUSA, надання 

кваліфікованої допомоги у пошуку необхідної інформації. 

3.4. Організація та проведення інформаційних, культурно-масових та науково-

комунікаційних заходів відповідно до завдань Центру. 

3.5. Залучення представників професорсько-викладацького складу, здобувачів вищої 

освіти Маріупольського державного університету, співробітників Посольства США в Україні, 

американських вчених та  громадських діячів,  українських активістів та громадян Маріуполя 

до  проведення інформаційних, науково-комунікативних та культурних заходів. 

3.6. Надання можливості проведення на базі Центру інформаційних, культурно-масових і 

науково-комунікаційних заходів, які відповідають завданням Центру, громадським 

організаціям, іншим закладам та установам Маріуполя. 

3.7. Інформування широкого кола громадськості про гранти та програми, що надаються 

Відділом преси, освіти та культури  Посольства США в Україні.  

3.8. Популяризація діяльності Центру та американської культури шляхом публікацій у 

ЗМІ та виступів на телебаченні, видання рекламної продукції. 

3.9. Підвищення професійної підготовки співробітників Центру шляхом стажувань в 

Посольстві США в Україні, Американських бібліотеках та центрах в публічних бібліотеках 

Україні та закладах вищої освіти. 

3.10. Звітування про роботу Центру ректорату Маріупольського державного 

університету, Посольству США в Україні. 

 

4. ПРАВА 

4.1. Представляти Бібліотеку в Посольстві США в Україні,  органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування, організаціях, установах та закладах різних форм власності 

Маріуполя та України з питань в межах компетенції Центру. 

4.2. Залучати за погодженням керівництва Маріупольського державного університету  

здобувачів вищої освіти,  представників органів студентського самоврядування та  

професорсько-викладацького складу до виконання завдань, покладених на Центр  в порядку, 

передбаченому законодавством. 

4.3. Вносити пропозиції керівництву Маріупольського державного університету, 

Посольству США в Україні щодо поліпшення роботи Центру. 

4.4. Ознайомлюватися з наказами та розпорядженнями адміністрації Маріупольського 

державного університету стосовно діяльності Центру. 

4.5. Використовувати обладнання та інше майно Маріупольського державного 

університету  для забезпечення своєї діяльності. 

4.6. Брати участь у нарадах, засіданнях робочих органів Маріупольського державного 

університету щодо вирішення питань, що стосуються діяльності Центру.  

4.7. Брати участь у стажуваннях, вітчизняних і міжнародних програмах та проектах в 

межах завдань, які покладені на Центр. 

4.8. Взаємодіяти з Посольством США в Україні, керівництвом  й  структурними 

підрозділами Маріупольського державного університету, іншими організаціями та установами в 

процесі виконання завдань Центру . 

 

http://elibraryusa.state.gov/


 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

5.1. Центр несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання покладених на 

нього завдань. 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Положення, зміни та доповнення до нього розробляються директором Бібліотеки 

Маріупольського державного університету, приймаються рішенням Вченої ради 

Маріупольського державного університету, затверджуються та вводяться в дію наказом 

Маріупольського державного університету. 

 

 

 

 

 

 

Директор наукової бібліотеки МДУ                                          А. П. Шакула 


