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Серед величезних змін, що відбуваються в діяльності бібліотек, 

є ті, що стосуються саме бібліотекаря, переоцінки його цінностей та 

пошуку ним орієнтирів, що відповідають сучасним вимогам. З 

розвитком штучного інтелекту, суцільною інформатизацією та 

інтернетизацією суспільства проблема бути чи не бути б ібліотекарю 

надзвичайно актуальна. Більшість фахівців визначають майбутні 

перспективи розвитку бібліотечної професії Г. Алтухова [1], В. Бабич 

[2], Т. Колеснікова [8], Н. Коржик [9],  Є. Кулик [10], Н. Кушнаренко 

[12], І. Лобузін [13], О. Онищенко [14] та ін. 

У той же час «для ЗМІ характерним є уявлення про 

бібліотекарів, як представників професії, що вимирає, та про 

бібліотеку як «бюрократичну інстанцію»» [11] і не тільки для ЗМІ; є 

суспільна думка, що «такі професії як бібліотекар, документознавець і 

архівар іус скоро зникнуть, тому що завдяки Інтернету можна 

цілодобово отримувати інформацію з будь -якої частини світу» [18]; 

вказані, навіть, терміни – 5-7 років на абсолютне щезнення цієї 

професії, пов’язане саме з розвитком Інтернету, «хоча в реаліях 

України, коли всесвітня мережа розвивається, а оплата праці – ні, 

бібліотеки ще довго шукатимуть собі співробітників, поки не зникнуть 

самі» [17]; в інформаційному довіднику «Професії майбутнього для 

України» професії документознавця, архіваріуса  віднесено до 

професій-пенсіонерів, що вимирають, пояснення цьому таке 

«оцифрування фондів у бібліотеках та архівах із забезпеченням 

цілодобового доступу до інформації з будь-якої точки світу 

призводить до революції в архівній і б ібліотечній справі. 

Документознавців замінять фахівці, відповідальні за електронний 

документообіг. Діяльність з управління архівами переходить у 

мережеві рішення» [15].  

Результатами таких викликів часу є деф іцит бібліотечних 

фахівців, відсутність бажання у молоді навчатись бібліотечній справі, 

скорочення персоналу у бібліотеках, падіння престижу бібліотечної 

професії.  

Так бути чи не бути? Ось у чому питання! Невже еволюція 

приведе до винищення бібліотекаря як виду професії? Про це йдеться 

у статті. 

Посада бібліотекаря є однією з найдавніших та почесніших. 

Бібліотекарями працювали найвидатніші люди свого часу: вчені, 

поети, письменники, філософи, лікар і і т.д. Їх характерними 

особливостями були розум, освідченість, жага до знань, 
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інтелігентність, любов до книги, створення та знання літературних 

джерел, уміння спілкуватись, аналітичні здібності тощо.  

Свідоцтвом поваги до професії б ібліотекаря слугує фреска в 

старій бібліотеці Ватикану 1477 року, на якій зображений бібліотекар, 

що попадає прямісінько в рай  [5].  

Вперше слово «бібліотекар» з’явилось у Греції, походило від 

грецького «зібрання книг».  

В Росії наприкінці XV століття бібліотекар ів називали 

книгохранителями… За часів правління Петра І репутація 

бібліотекарів була високою, сам цар Петро І розглядав їх як 

«командирів над академіками», а відомий історик В.М. Татіщев 

говорив, що «библиотекарь должен быть многих наук и разных языков 

наученный, к тому ж прилежный читатель»  [5]. Високий рівень 

культури дозволяв бібліотекарям входити у вищі наукові та 

аристократичні кола, повага до  ціє ї професії зрос тала, вона була 

вигідною і в ф інансовому плані, і в плані кар’єрного зростання.  

Формування бібліотечної професії відбулося в другій половині 

ХІХ століття… Вона вперше отримала статус спеціальної дисципліни 

в Колумбійському університеті (США) 1883 року [2]. 

Наприкінці ХІХ початку ХХ ст. на сторінках Енциклопедичного 

словника Брокгауза та Єфрона було надано такий опис цієї професії: 

«Библиотекарь – звание, которое встречается уже в древнейшие 

времена; мы видим библиотекарей в Египте, при дворе Птоломеев; в 

настоящее время библиотекарем называется обыкновенно лицо, 

которому поручается заведование книгохранилищем или какой-либо 

его частью; в некоторых странах, однако, как, напр., в Германии, 

библиотекарем называется исключительно то лицо, которому 

поручено управление всей библиотекой; лица же, заведующие 

отделениями библиотеки, носят разные другие названия: в Германии – 

Custos, Assistent, во Франции – Conservateur и т. д. С развитием 

библиотечного дела мало-помалу определилась та сумма качеств и 

знаний, которая необходима библиотекарю для успешного ведения 

дела; возникла наука библиотековедения, изучить которую в 

настоящее время можно только практически – службой в библиотеке 

же. От библиотекаря требуется способность к усидчивому труду, 

любовь к порядку, он должен знать новые языки и быть 

энциклопедически образованным человеком; необходимо также 

знание всего, что касается истории книги, книгопечатания и т. п.» [6].  

З вищенаведеного вимальовується певний ланцюг, в основі 

якого – книга, далі: б ібліотекар – бібліотека – читач, де домінує саме 

бібліотекар (Рис. 1).    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B8
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Рисунок 1. 

В центрі завжди книга – джерело мудрості та знань; далі 

домінуюча особистість, без якої неможливе функціонування 

бібліотеки – бібліотекар, завданням якого спочатку було зібрання, 

упорядкування, знання та збереження книжкових надбань, формування 

бібліотеки, потім, з появою наукових та університетських бібліотек, 

двері яких були відкриті не тільки науковцям, а й стороннім, важливе 

місце в роботі відводиться обслуговуванню читачів. 

Століттям книги, б ібліотек та бібліотекар ів стало ХХ ст. У той 

час на фахівців з бібліотечної справи був дефіцит, який став 

поштовхом до відкриття вищих навчальних закладів з підготовки 

бібліотекарів.  

У термінологічному словнику того часу «Библиотечное дело» 

надано таке визначення терміну бібліотекар  – це «1. Профессия, 

содержанием которой является выполнение комплекса библиотечных 

процессов: комплектование, организация фонда, обслуживание 

читателей, пропаганда литературы, формирование читательских 

интересов и удовлетворение потребностей, руководство чтением… 2. 

Должность в библиотеке» [7].  

Дещо пізніше у «Довіднику бібліотекаря» дається визначення 

«персонал библиотеки – категория работников, которым в силу их 

профессиональных знаний и умений,  опыта, компетенции и 

способностей поручено осуществлять деятельность библиотеки и 

управлять ею» [16].  

У цей період все ще зберігається домінуюча роль бібліотекаря, 

як ерудита, кваліф ікованого спеціаліста, який в процесі пошуку, 

відбору та надання необхідної читачеві інформації має пріоритет та 

вплив на формування кола читання користувача.  

Розвиток бібліотечної справи, будівництво бібліотек, 

кваліфікована підготовка бібліотечних фахівців – все це мало сприяти 

зростанню авторитету бібліотекаря на ринку праці, однак наприкінці 

ХХ століття престиж цієї професії поступово згасає.  

Бібліотека  Читач 

Бібліотекар 

Книга 
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Ця тенденція, на жаль, зберігається і у ХХІ столітті. Адже у 

суспільстві панує стереотипне уявлення про бібліотекаря як тихого, 

пасивного, нудного працівника (як правило, літнього віку, 

несучасного), такої собі «сірої миші», робота якого не потребує ні 

зусиль, ні ініціативи, ні якихось важливих перетворень і який не зміг 

реалізувати себе в інших більш перспективних сферах життя. Такі 

стереотипи, насправді важко викорінити із людської співсвідомості. Це 

– найголовніша перешкода, яка нівелює імідж бібліотечної професії. 

«Як слушно зауважив Д. Равинський, проблема суспільних уявлень 

про професію належить до числа одвічних питань, які хвилюють 

бібліотекарів р ізних країн» [11].  

Сьогодні, у час срімкого розвитку Інтернет-технологій, на 

сторінках фахових видань та у  всесвітній мережі зустрічаються різні 

погляди на професію бібліотекаря від традиційних до кардинально 

інноваційних.  

Бібліоте кар – працівник бібліотеки, який виконує комплекс 

операцій з формування бібліотечного фонду, обслуговування 

користувачів, створення та використання технічної бази, управління 

персоналом та бібліотекою [4].  

Бібліотекар – працівник бібліотеки, фахівець бібліотечної 

справи [3]. 

Библиоте карь – профессионал по обработке информации в 

библиотечной и информационной науках, который выполняет 

организацию и управление информационными услугами и 

материалами для всех, кому требуется эта информация [6]. 

Сучасний бібліотекар – це ділова людина, яка володіє знаннями, 

вміннями, навичками, що дають змогу швидко, чітко і професійно 

виконувати завдання, забезпечувати повноту та комфортність 

обслуговування, реалізацію спектра різноманітних послуг [11].  

Бібліотечний спеціаліст нової генерації – це цифровий 

бібліотекар (digital librarian, DL) – фахівець, який уміє керувати і 

організовувати матеріали електронної бібліотеки, виконувати завдання 

оцифровування та зберігання цифрових матеріалів, надавати 

електронні довідкові та інформаційні послуги, координувати 

електронний інформаційний пошук, володіти навичками конвент-

менеджменту та медіаменеджменту [13] .  

Зазнає змін і ланцюг, наведений вище,  в основі якого закладене 

ширше поняття – документ (традиційний та електронний), далі: 

користувач (у тому числі віртуальний користувач) – бібліотекар – 

бібліотека (у тому числі електронна бібліотека), де домінує користувач 

як замовник послуг, що самостійно вирішує, яка інформація для нього 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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корисна, а бібліотекар та бібліотека посередники, що задовольняють 

потреби користувачів в інформації (Рис.2). В цьому сенсі авторитет 

бібліотекаря залежить від його освідченості, кваліфікаційних 

здібностей, медіаграмотності, жаги до знань, навчання впродовж 

життя.    

 
Рисунок 2. 

 
Є різні погляди і на майбутнє професії б ібліотекаря від повного 

її зникнення до визнання суто цифровізованих компетенцій та 

компетентностей: одні вважають, що «бібліотекар і, чесні б ібліотекарі, 

які вчилися, мають здібність класифікувати книги, терплячі, посидючі. 

Їхні вміння можуть знадобитися, наприклад, в введенні архівів, 

документацій, тих же великих інтернет-компаній. Сучасний 

бібліотекар може добре володіти оргтехнікою, комп’ютером, а тому 

зарано забувати цю професію – бібліотекарі можуть стати хорошими 

секретарями» [17], дещо хибна думка про бібліотекаря лише як 

діловода, тим паче, що секретарі теж віднесені до вимираючих 

професій; інші, вважають, що цей вид діяльності не можна назвати 

застарілим, оскільки сучасний бібліо текар має бути і менеджером, і 

психологом, і педагогом, і артистом, і дизайнером, і оператором ПК, і 

спеціалістом з рекламної діяльності – всього не перерахувати, у нього 

є можливість стати керівником медіатеки, координатором освітнього 

проекту, редактором  веб-сайту чи організатором дистанційного 

супроводу освітнього процесу [5], а з приводу того, що професія не є 

кар’єристською, можна посперечатись, адже вона передбачає кар’єрне 

зростання від простого бібліотекаря до керівника підрозділу 

бібліотеки, чи, навіть, директора бібліотеки; О. Онищенко наголошує 

на тому, що «бібліотекар істотно збагатив свої компетенції, 

перетворився на інформацієзнавця, дослідника електронного контенту, 

інформаційних каналів, потоків, мереж» та вважає, що цифровізація 

бібліотек на перший план їхньої діяльності висуває чотири проблеми, 

серед яких – перетворення професії бібліотекаря на науково -

інформаційного працівника (інформацієзнавця) [14]; у контексті 

«цифровий бібліотекар» в результаті узагальненого аналізу цього 

Бібліотека  Бібліотекар 

Користувач 

Документ  
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поняття, здійсненого у 2015 році,  «Р. Шахбазі виявив досить широкий 

спектр затребуваних на інформаційному ринку бібліотечних 

спеціальностей, пов’язаних з ІТ (список наведено за алфавітом): 

бібліотекар веб-сервісів (web services librarian), б ібліотекар даних (data 

lib rarian), б ібліотекар дослідницьких даних (research data librarian), 

бібліотекар електронних ресурсів (electronic resources librarian), 

бібліотекар метаданих (metadata librarian), бібліотекар нових 

технологій (emerging technologies librarian), бібліотекар цифрових 

ініціатив (dig ital init iatives librarian), б ібліотекар цифрових колецій 

(digital collections librarian), бібліотекар цифрових сервісів (digital 

services librarian), системний бібліотекар (systems librarian),  цифровий 

архівіст (dig ital arch ivist), цифровий бібліотекар (dig ital lib rarian). У 

2013 році в академічному середовищі сформувався термін databrarian 

(скорочення від Academic Data Librarian), що позначає комплекс умінь 
пов’язаних із забезпеченням доступу до дослідницьких даних на всіх 

етапах наукового дослідження [13].   
Це є свідченням того, що професія бібліотекар, не зважаючи на 

невтішні прогнози, має майбутнє, пов’язане саме з бібліотекою, як 

невід’ємною складовою інформаційного ландшафту. Бібліотека – 

осередок знаннєвих історичних, культурних, наукових, навчальних 

інформаційних ресурсів не може зникнути або перетворитися на суто 

електронну. На думку О. Онищенка [14], і з цим неможливо не 

погодитись, бібліотеку не можна розглядати однобічно, її 

безпрограшна перспектива – поєднання та гармонізація в собі всіх 

видів інформаційних ресурсів на всіх видах носіїв інформації, а 

багатовидове ресурсне багатство, в якому перевагу матиме цифрова 

інформація забезпечить майбутнє бібліотеки, а отже і бібліотекаря. 

Бібліотекар і нині уособлюють таких собі «бійців невидимого фронту», 

завдяки яким упорядковані та відновлюються фонди,  створюються 

бібліографічні та повнотекстові бази даних з доступом через всесвітню 

мережу, виконуються віртуальні довідки, здійснюється електронна 

доставка документів тощо.  Маючи певний досвід роботи з 

інформаційними джерелами та користувачами, набуваючи новітніх 

компетенцій та навичок, пов’язаних з інтернетизацією, бібліотекар ще 

довго приноситиме користь суспільству.   

Таким чином, досліджуючи еволюцію бібліотечної професії, 

можна впевнено сказати, що сучасний бібліотекар – це фахівець нової 

генерації,  знавець бібліотечної справи, здатний управляти 

традиційними та електронними інформаційними потоками, 

здійснювати комплекс дій, орієнтованих на задоволення 

інформаційних потреб користувачів. Бібліотекар «за історичною, 
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соціальною значущістю по праву  стоїть у  гордому ряду професій -

символів первісних наук, таких професій, як математик, ф ізик, хім ік, 

історик, філософ [14]. Вона не потребує нової назви, вона потребує 

переосмислення своєї ролі у соціумі. На це спрямовані дії та зусилля 

усієї бібліотечної спільноти. Попереду – визнання значущості професії 

бібліотекаря суспільством, відродження її авторитету та попиту на 

ринку праці.  
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НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА 

ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ В НАУКОВІЙ ТА 

НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Бакуменко Лариса Григорівна,  

кандидат наук із соціальних комунікацій,  

директорка наукової бібліотеки,  

Харківський державний університет харчування та торгівлі  

Геворкян Лариса Геннадіївна,  

завідувачка сектором наукової б ібліотеки,  

Харківський державний університет харчування та торгівлі  

 
Анотація. Розглянуто питання використання 

наукометричних баз даних закладами вищої освіти як необхідного 

ресурсу для ефективної наукової діяльності вчених. Висвітлено  

досвід роботи наукової бібліотеки Харківського державного 

університету харчування та торгівлі щодо сприяння використання 

наукометричних баз даних науковцями університету.  
 

Ключові слова: наукометрія, наукометричні бази данних, 

бібліотеки закладів вищої освіти, індекс цитування, індекс Хірша, 

імпакт-фактор. 

 

НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НАУЧНОЙ 
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Бакуменко Лариса Григорьевна,  

кандидат наук по социальным коммуникациям , 

директор научной библиотеки,  

Харьковский государственный университет питания и торговли  

Геворкян Лариса Геннадиевна,  

заведующая сектором научной библиотеки,  

Харьковский государственный университет питания и торговли  

 
Аннотация. Рассмотрены вопросы использования 

наукометрических баз данных вузами как необходимого ресурса для 

эффективной научной деятельности ученых. Освещен  опыт работы 



13 

 

научной библиотеки Харьковского государственного университета 

питания и торговли по содействию использования наукометрических 

баз данных учеными университета.  

 

Ключевые слова: наукометрия, наукометрические базы 

данных, библиотеки высших учебных заведений, индекс цитирования, 

индекс Хирша, импакт-фактор. 

 

SCIENTIMETRIC DATABAS ES : THEORETICAL AND 

PRACTICAL ASPECTS OF US E IN SCIENTIFIC AND 

EDUCATIONAL ACTIVITIES  

 

Bakumenko Larysa Hryhorivna,  

Candidate of Sciences in Social Communications, 

director of the scientific library, 

Kharkiv State University of  Food Technology and Trade 

Gevorkyan Larisa Gennadievna,  

head of the scientific library sector, 

Kharkov State University of Food Technology and Trade 

 
Аnnotation. The issue of using scientometric databases by higher 

education institutions as a necessary resource for effective scientific activity 

of scientists is considered. The experience of the scientific library of 

Kharkiv State University of Food Technology and Trade in promoting the 

use of scientometric databases by scientists of the university is highlighted. 
 

Keywords: scientometrics, scientometric databases, libraries of 

higher educational institutions, citation index, Hirsch index, impact factor.  

 

Обсяг, розвиток та рівень науково-дослідної діяльності як 

одного із основних напрямів роботи закладу вищої освіти (ЗВО) є 

показником ефективності, якості, конкурентоспроможності вишу. Для 

оцінювання результативності наукової діяльності важливе місце 

відводиться наукометрії – напряму досліджень, що вивчає когнітивні 

комунікації в науці за частотою цитувань наукових робіт та їхніх 

авторів. Надзвичайно актуальним для ЗВО є зростання бібліо - та 

наукометричних показників учених, розповсюдження інформації про 

їх наукові дослідження та завоювання авторитету серед світової 

наукової спільноти. Не стоїть осторонь і наукова бібліотека ЗВО, 

специфіка якої полягає у тому, щоб діяти відповідно потребам та 

напрямам діяльності вишу, бути корисною та залишатись одним із 
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його головних структурних підрозділів. Одне із першочергових 

завдань наукової бібліотеки Харківського державного університету 

харчування та торгівлі (ХДУХТ) – сприяти розвитку університету за 

напрямом бібліо- та наукометрії.  

Показниками розвитку наукового потенціалу університету є 

його відображення в світових та національних наукометричних та 

наукових базах даних.  Наукометричні бази даних – це пошукові 

системи, що формують статистику, яка характеризує стан і динаміку 

показників затребуваності, активності і індексів впливу діяльності 

окремих вчених і науково-дослідницьких організацій [5]. Завданням 

наукометричних баз даних є дослідження публікаційної активності та 

цитованості авторів наукових праць.  

Для оцінки впливу вченого на світову науку, якості та 

результативності його наукової діяльності та досліджень наукових 

колективів в усьому світі широко використовують такі основні 

наукометричні показники: індекс цитування (SCI) – прийнятий у 

науковому світі показник «значущості» праць вченого, який являє 

собою число посилань на публікації вченого у реферованих наукових 

періодичних виданнях, тобто визначає їх кількість; індекс Хірша (h-

index) – показник, запропонований в 2005 році американськими 

фізиком Хорхе Хіршем з університету Сан-Дієго, Каліфорнія, 

критерієм якого є співвідношення кількості публікацій вченого до 

кількості цитувань цих публікацій; імпакт-фактор – формальний 

чисельний показник інформаційної значимості та цінності наукового 

журналу, визначається через співвідношення кількості посилань у 

конкретному році та опублікованих в журналі статей за попередні 2-3 

роки, чим вище цей показник, тим престижніше публікуватися в цьому 

журналі. 

 Основними наукометричними базами даних, у яких 

представлений Харківський державний університет харчування та 

торгівлі є :  Web of Science та Publons, Scopus, Index Copernicus (IC), 

ORCID, Google Академія, УІНЦ, а також наукова база даних 

Національний репозитарій академічних текстів. Розглянемо їх 

докладніше. 

ХДУХТ є учасником національної підписки і має право доступу 

до ресурсів Web of Science та Scopus .  

Web of Science (WoS) міжнародно визнана база даних наукового 

цитування, надається компанією Clarivate Analytics. WoS надає 

можливість пошуку серед понад 18 000 журналів і 148 000 матеріалів 

конференцій в галузі природничих, суспільних, гуманітарних наук і 

мистецтва, що дозволяє отримати найбільш релевантні дані за 
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необхідною тематикою. Містить 150 млн. записів [14]. Крім пошуку, 

Web of Science встановлює через посилання зв'язки між певними 

дослідженнями з використанням цитованих матеріалів і тематичні 

зв'язки між статтями, встановленими авторитетними дослідниками, що 

працюють в даній області. На сьогодні в WoS розміщено інформацію 

про понад 160 публікацій ХДУХТ, найбільша кількість публікацій 

понад 80 з питань харчових технологій.  WoS має сво ї інструменти, 

серед них сервіс Publons. 

Publons  - це веб-сайт та безкоштовна служба для вчених для 

відстеження, перевірки та демонстрації сво їх публікацій через 

Scholarly  peer rev iew та редакційніх матеріалів для академічніх 

журналів. Вона була  запущена в 2012 році, а до 2017 року до цього 

сайту приєдналося більше 200 000 дослідніків, що додало більше 

одного мільйона відгуків у 25 000 журналів.  Publons віддає 

підтверджену рецензію на огляд та редакційну діяльність журналів. 

Система дає можливість ознайомитись з онлайновими профілями 

рецензентів, завантажити інформацію для включення в резюме, з 

метою отримання фінансування та виконання робочих програм, а 

також просування по службі та оцінки ефективності. Publons дозволяє 

вирішити проблеми мотивування рецензентів, надання інструментів 

для редакторів. Publons має партнерські відносини з великими 

видавцями, серед яких Springer Nature, Tay lor and Francis , Oxford 

University Press, BMJ, SA GE, Wiley і б ільше та пов'язаних служб, таких 

як Altmetric та ORCID [12]. У цьому сервісі створено близько 100 

профілів науковців ХДУХТ.  

Scopus –  бібліографічна і реферативна база даних та інструмент 

для відстеження цитованості статей, опублікованих в наукових 

виданнях. Індексує 24 тис. назв наукових видань з технічних, 

медичних та гуманітарних наук 5 тис. видавців [13]. База даних 

індексує наукові журнали, матеріали конференцій і серійні книжкові 

видання, надає користувачам можливість використання унікальних 

ідентифікаторів авторів для формування пошукових запитів та 

налаштування оповіщень (електронною поштою) щодо змін у профілі 

авторів. Розробником і власником Scopus є видавнича корпорація 

Elsevier. Пошуковий апарат інтегрований з пошуковою системою 

Scirus для пошуку веб-сторінок і патентної базою даних. На сьогодні у 

Scopus розміщено інформацію про понад 180 публікацій ХДУХТ, 

найбільше публікацій представлено з питань інжинірингу, бізнесу, 

менеджменту.  

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) —  це реєстр 

унікальних ідентифікаторів вчених і в той же час відповідний метод, 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Springer_Nature&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Taylor_and_Francis&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
https://uk.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=BMJ_%28company%29&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=SAGE_Publications&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/John_Wiley_%26_Sons
https://publons.com/community/our-partners/
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Altmetric&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/ORCID
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що зв'язує дослідницьку діяльність з цими ідентифікаторами. ORCID 

унікальний завдяки сво їй незалежності від наукових дисциплін і 

національних кордонів, а також взаємодії з іншими системами 

ідентифікації. Основна мета створення ORCID – вирішити проблему 

ідентифікації вчених з однаковими іменами та прізвищами. ORCID 

забезпечує отримання унікального ідентифікатора і ведення 

відповідного облікового запису про дослідницьку діяльність, 

програмне забезпечення для міжсистемної комунікації. Кожному 

учаснику присвоюється унікальний 16-тизначний номер. Обліковий 

запис ORCID включає в себе інформацію про ім'я вченого, його 

електронну адресу, назву організації та його дослідницьку діяльність. 

ORCID враховує необхідність контролю за поширенням цих даних і 

надає відповідні інструменти для управління р івнем приватності 

даних. Використовуючи ORCID, автор може додавати, редагувати, 

видаляти публікації зі списку своїх робіт і зм інювати їх. На підставі 

цього реєстраційного номера науковці забезпечують собі: коректну 

цитованість своїх статей (статті не «втрачаються» пошуковими 

системами), можливість подавати свої статті в престижні міжнародні 

наукові видання, можливість формування особистого рейтингу в 

Українському індексі наукового цитування (проект «Наукової 

періодики України»), можливість участі в рейтингах міжнародного 

рівня, можливість брати участь у подачі заявок на гранти [11]. Кожен 

науковець ХДУХТ має власний номер цієї бази даних.  

Український індекс наукового цитування – сайт, який є 

складовою програмно-апаратного комплексу для моніторингу  суб'єктів 

наукової діяльності України [8]. Забезпечує збір, обробку і доступ до 

показників активності суб'єктів наукової діяльності України – як 

індивідуальних, так і колективних. Сайт надає: довідкову інформацію 

про вчених та їх публікації, наукові установи України, зокрема, про 

індивідуальні показники публікаційної активності учених, показники 

цитованості їх робіт та ключові наукометричні показники. Крім того, 

сайт надає аналітичну інформацію про публікаційну активність учених 

України по регіонах. Сайт запозичує і обробляє інформацію про 

публікації й показники їх цитованості отримується із зовнішніх 

наукометричних джерел:  

 Міжнародний реєстр учених ORCID;  

 Наукометрична платформа Web of Science: бази даних Science 

Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & 

Humanities Citation Index та Conference Proceedings Citation Index;  

 Наукометрична платформа SciVerse Scopus; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/ORCID
https://uk.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science
https://uk.wikipedia.org/wiki/Scopus
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 Науково-видавнича інфраструктура «Наукова періодика 

України» (Scientific Periodicals of Ukraine).  

В цій базі даних розміщено профіль ХДУХТ та інформацію про 

науковців університету, яка постійно поновлюється.  

Google Scholar або Google Академія – вільна доступна пошукова 

система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів 

і дисциплін. Проект працює з листопада 2004 року, спочатку в статусі 

бета-версії Індекс Google Scholar включає дані з більшості 

рецензованих онлайн журналів найбільших наукових видавництв 

Європи та Америки. За функціями Google Scholar схожий на сайти 

Scirus, CiteSeerX і GetCITED [10]. Також Google Scholar схожий на 

сайти, що надають доступ до публікацій після оформлення платної 

підписки, наприклад, Scopus і Web of Science.  Понад 150 науковців 

ХДУХТ мають власні профілі в цій базі даних.   

Index  Copernicus – це міжнародна наукометрична онлайн база, 

створена в 1999 році в Польщі.  онлайнова міжнародна наукометрична 

база даних з внесеної користувачем інформації, в тому числі наукових 

установ, друкованих видань і проектів,створена в 1999 р. у Польщі з 

метою просування досягнень науки та підтримки національного й 

міжнародного співробітництва між ученими, видавцями наукових 

журналів та науковими організаціями [2]. Містить внесену 

користувачем інформацію, в тому числі профіль вченого (науковця), а  

також перелік наукових установ, друковані видання (журнали) та інші 

проекти. Index  Copernicus був розроблений з метою аналізу кожного 

аспекту професійної діяльності вчених, формування індивідуальних 

щорічних звітів про діяльність та аналіз публікаційної активності. 

Сайт Index Copernicus включає: 

 – анотації розміщених наукових публікацій,  

 – індексування журналів (наукових публікацій),  

 – ранжування журналів,  

– реферування журналів, а також є платформою для наукового 
співробітництва та виконання спільних наукових проектів.  

 Як і попередні, ця база даних пропонує персональний доступ до 

найактуальніших публікацій та досліджень. Кожен науковець, що 

реєструється на сайті створює свій індивідуальний профіль, де 

міститься інформація про його вчений ступінь, звання, науково -

дослідну діяльність, гранти, патенти, публікації, журнали, де їх роботи 

були опубліковані та журнали, де вони виступають в якості 

рецензентів і редакторів; визначає обсяг інформації, яку він хоче 

розмістити на сайті. Обрана інформація надходить безпосередньо на 

свій власний браузер, заощаджуючи час і зусилля. Можна стежити за 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F


18 

 

науковими досягненнями в світі в тій чи іншій галузі науки чи 

отримувати запрошення приєднатися до науково -дослідних проектів і 

пропозиції роботи, обмінюватися інформацією з іншими науковцями 

через комунікатор Index Copernicus, знаходити партнерів для 

співпраці, отримувати інформацію щодо майбутніх конференцій та 

інших заходів, слідкувати за досягненнями інших науковців.  Index  

Copernicus проводить аналіз (оцінку) досягнень кожного науковця та 

рівень його професійного розвитку: до уваги береться науково -

дослідний потенціал, педагогічний потенціал, адм іністративний 

досвід. Гарантована повна конфіденційність інформації, що надається 

клієнтом. Бази даних захищені від будь-якого типу несанкціонованих 

вторгнень. Перший досвід роботи наукової бібліотеки з  Іndex 

Copernicus відбувся у 2014 р. коли університет отримав Сертифікати з 

дозволом на реєстрацію у цій базі даних двох збірників наукових 

праць:  «Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі 

та послуг» та «Прогресивні техніка та технології харчових виробництв 

ресторанного господарства і торгівлі». Після того, як були створені 

профілі цих видань в Index  Copern icus, було розпочато роботу з їх 

наповнення метаданими про всі опубліковані у збірниках статті. 

Починаючи з 2014 до сьогодні співробітниками бібліотеки було 

розміщено в цій базі близько 700 метаданих про статті із вищевказаних 

збірників, ця робота постійно продовжується.   

Національний репозитарій академічних текстів – 

загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій 

накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти. 

Призначення Національного репозитарію – зробити максимально 

доступною для суспільства наукову інформацію України і світу, що 

сприятиме розвитку освітньо ї, наукової, науково -технічної та 

інноваційної діяльності, шляхом поліпшення доступу до академічних 

текстів та сприяння академічній доброчесності [7]. Національний 

репозитарій складається з центрального репозитарію, що 

підтримується розпорядником Національного   репозитарію, і 

локальних репозитаріїв, що підтримуються інституціональними 

учасниками, зокрема інституціонального репозитар ію ХДУХТ.  

Сьогодні університетські б ібліотеки зазнають модернізації та  

перебувають у стані інтеграції у науково-освітній напрям роботи вишу 

через виконання незвичних їм функцій, все частіше універси тет 

розглядає бібліотеку як структурний підрозділ, що надає серйозну 

підтримку науково-дослідницькій роботі вишу, який здійснює 

моніторинг інформаційної складової стану науки у ЗВО, навчає 

навичкам роботи з наукометричними та науковими повнотекстовими 
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базами даних, просуває бібліотечно-інформаційні ресурси та сервіси, 

зберігає електронно-освітній і науковий контент університету та 

забезпечує доступ до нього. Реалізуючи ці завдання, наукова 

бібліотека Харківського державного університету харчування та 

торгівлі здійснює такі види роботи: 

– організовує та проводить спільно з науковцями університету 

науково-практичні семінари та семінарські заняття з питань бібліо - та 

наукометрії;  

– надає консультації та практичну допомогу щодо реєстрації 

науковців ХДУХТ в наукометричних базах даних та роботи з цими 

базами даних;  

– опікується питаннями підключення університету до 

наукометричних баз даних Scopus та Web of Sciense;  

– здійснює наповнення бази даних Іndex Copernicus метаданими 
про статті, опубліковані в збірниках наукових праць ХДУХТ;  

– здійснює наповнення інституціонального репозитар ію ХДУХТ 
повнотекстовими електронними науково -освітніми документами, які 

автоматично знаходять відображення в базі даних Google Scholar, 

також доступ до репозитарію можливий через Національний 

репозитарій академічних текстів; 

– забезпечує користувачів інформацією з питань бібліо - та 

наукометрії, через розміщення ціє ї інформації на Web -сторінці 

наукової бібліотеки ХДУХТ, зокрема у блоці «Сторінка користувача» 

постійно оновлюються та доповнюються розділи «Наукометрія» та 

«Бібліометричні профілі науковців ХДУХТ»;  

– здійснює моніторинг присутності та використання 

наукометричних баз даних науковцями університету.  

Отже, в сучасних умовах бібліотечні фахівці активно 

впроваджують нові форми бібліотечно-бібліографічного 

обслуговування, засновані на можливості доступу та використання 

бібліометричних досліджень різних наукових та наукометричних баз 

даних. Цьому сприяє впровадження новітніх технологій, розширення 

інформаційної бази, освоєння навичок роботи з різними пошуковими 

системами, володіння інформацією стосовно питань бібліо - та 

наукометрії. Все це посилює інформаційну функцію бібліотеки та дає 

можливість проводити заходи щодо знайомства та використання 

наукометричних ресурсів, доступних науково -педагогічним 

працівникам університету, через консультативну  та практичну 

діяльність сприяти інформаційному просуванню результатів наукових 

досліджень закладу вищої освіти. Таким чином, бібліотека зберігає 

свої позиції, залишається основним інформаційним джерелом для 
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задоволення потреб користувачів, стає мобільною та готовою до 

майбутніх перетворень.  
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«Немає часу спілкуватися наживо? Не переймайтеся, – ваша 

улюблена бібліотека не залишить Вас наодинці. Один клік – і ми 
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будемо завжди і всюди Вас супроводжувати та надихати. Одне тільки 

Ваше бажання: і вся мудрість віків та народів – до ваших послуг. 

Тільки з нами вишукані, емоційні, естетичні та інтелектуальні 

задоволення в онлайн -просторі! Заходьте до нас і особисто, і 

віртуально». Ці слова можна сприймати як рекламу онлайн-сервісів, 

які бібліотека має впроваджувати, щоб залишитися «на плаву» у 

безмежному океані інформаційних комунікацій.  

Ще двадцять років тому бібліотека була інформаційним 

центром, куди кожна людина могла прийти і знайти в бібліотеці 

потрібну інформацію. Наголошуємо на слові «прийти», бо зараз 

«ходять» здебільшого незліченними сторінками мереж інтернету. А як 

щодо слова «знайти»? І тут виявляється цікавий момент: коли вже не 

зовсім розумієш хто і що шукає, чи людина інформацію, чи 

сьогоднішній величезний безперервний інформаційний потік прагне 

заволодіти Вашою увагою і зайняти тепле місце у Вашій свідомості. А 

так як людина за своєю природою допитлива, то через певний час 

починає «тонути», вже не пам’ятаючи, що саме вона хотіла відшукати.  

Якщо наші читачі пішли в мережу і потребують якісного, 

достовірного, вичерпного контенту, то бібліотеки вже повинні бути 

ТАМ і створювати свої сайти, блоги, портали, сторінки. І це для 

бібліотеки питання актуальне та прогресивне, бо цифрові медіа стали 

одним з найбільш динамічно зростаючих каналів комунікації. 

Незамінність бібліотеки в тому, що вона оперує тільки перевіреними 

даними і концентрованими професійними знаннями.  

Зараз активно використовують соціальні медіа для розкриття 

унікальності фондів, і для нашої наукової б ібліотеки Харківського 

державного університету харчування та торгівлі (НБ ХДУХТ) – це 

один з першочергових пунктів у плані розвитку. Ми постійно 

працюємо над удосконаленням формату та методів подачі унікального 

матеріалу, який змусить, на наш погляд, зацікавити не лише науковців 

та студентів, а й усіх тих, хто  відвідує онлайн-простір. 

Мета статті – розкрити напрацювання НБ ХДУХТ стосовно 

впровадження в роботу бібліотеки корпоративних медіапроектів.  

Більшість бібліотек інформує користувачів у мережі про нові 

надходження і випуски бібліотечних продуктів в електронному 

вигляді: бібліографічні покажчики, рекомендаційні б ібліографічні 

списки, дайджести, бюлетені, газети тощо. Таким чином, ми 

просуваємо книги, читання та заходи, які відбуваються не тільки в 

наших стінах. Але цього мало, і тому прогресивні бібліотеки шукають 

можливості застосування контент-інновацій. 
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В умовах, коли для заволодіння увагою і прихильністю читача 

доводиться докладати все більше зусиль, необхідно не просто 

пропагувати йому корисний контент, а й розважати, дарувати емоції. 

Саме такі підходи сприяють налагодженню ефективної комунікації з 

цільовою аудиторією і підвищують її лояльність [2].  

Багато бібліотек, усвідомлюючи нові тенденції, вбачають в 

«корпоративних комунікаціях» ефективний засіб та інструмент 

формування громадської думки в культурному (і не лише) середовищі. 

Особливий статус корпоративних видань випливає з їхнього 

визначення. Так, британський вчений Sam Black називає їх 

некомерційними виданнями, які випускаються організацією для 

підтримки контакту із працівниками та широкою громадськістю за 

межами організації. Це особливий різновид медіа, що їх видають 

компанії, підприємства, установи з метою формування позитивного 

іміджу серед клієнтів, користувачів чи споживачів [1].  

Із викладеного вище можна зрозуміти і усвідомити, що 

бібліотека вже перетворилася з інформаційного в інформаційно -

сервісний центр і, грунтуючись на цьому, ми мусимо враховувати нові 

тенденції суміжних професій, а значить проходити хоча б безкоштовні 

онлайн-курси. Для бібліотекарів це не тільки нові можливості, але й 

нові виклики. Не так давно бібліотекарям необхідно було опанувати 

комп’ютерні технології, а зараз прийшов час відкривати секрети 

журналістської діяльності. Наприклад, що значить термін «лід» у 

журналістиці? А це такий цікавий хід, при застосуванні якого людина -

споживач не може відірватися від статті і дочитує її до кінця. І кожен з 

нас спостерігав такий парадокс, коли анонс новин набагато цікавіший 

від самих новин. Тільки вдалий «лід» може зацікавити і залишити 

читача на нашій сторінці.  

Тому дуже доречною стала можливість співробітників НБ 

ХДУХТ навчатись на базі ХДНБ ім. В.Г. Короленка у Школі 

бібліотечного журналіста та опанувати методами, прийомами, 

засобами журналістської діяльності, що стало поштовхом до розробки 

та створення цікавих медіапроектів.  

Наша бібліотека бере участь у створенні вже згаданих вище 

корпоративних медіа. Ми не намагаємося охопити всі види 

комунікацій, бо для нас дуже важлива якість, а значить позитивні 

відгуки читачів та глядачів медіа. Ми маємо свою сторінку на сайті 

університету, де просуваємо власні послуги через гіперпосилання.  

Наша сторінка на Facebook найпопулярніша серед сторінок підрозділів 

університету. Тут стрічка новин обов’язково оновлюється щодня, тому 

забезпечує нас щоденним «живим» діалогом з аудиторією. Також наші 
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доробки можна переглянути на каналі YouTube та на сервісі Calameo. 

Бібліотека випускає електронну версію «Бюлетеня нових надходжень», 

де відображаються книжкові новинки і, звичайно, список наявних 

періодичних видань. На сьогоднішній день це зовсім невеликі 

надходження, але як приємно працювати, коли на бюлетень чекають 

постійні користувачі.  

Корпоративні комунікації є відображенням системи мислення 

команди кожної компанії та принципів взаємодії зі світом. Завдяки 

цифровим технологіям компаніям стає легше спілкуватися у 

двосторонньому форматі, створювати різноманітний контент, який 

відображає філософію бренду. Це проявляється у використанні 

нешаблонних прийомів написання текстів, яскравих заголовків та 

інших креативних рішень. Максимально наблизити корпоративне 

видання до потреб аудиторії можна не лише завдяки вдалому вибору 

тематики, тональності публікацій, а й жанрів, мовностилістичних 

засобів [2]. 

Взявши до уваги викладене вище, колектив нашої бібліотеки 

виявив бажання поділитися своїм світоглядом, баченням, мисленням 

щодо світу навколо нас і зробити свій внесок в культуру спілкування в 

медіапросторі. Свої враження, емоції, думки, переживання від 

прочитаних книг та їх авторів, незвичайних подій, історичних фактів 

чи легенд, одіозних особистостей тощо ми вирішили подавати- 

окреслювати-виливати в тематичний бюлетень «Думка Наша» 

(http://www.hduht.edu.ua/index.php/ru/vid-biblio/dumka-biblio), де кожен 

з нас на якийсь час стає письменником, журналістом, істориком та 

дослідником. Цей досвід корисний відкриттям у собі нових граней 

особистості. Тво ї колеги – однодумці чи ні – пізнають тебе зовсім у 

новій якості, а читачі із захопленням (чи невдоволенням) коментують 

розкриту тему та діляться своїми враженнями, тобто реагують на 

«Думку Нашу». А саме це для нас дуже важливо! 

«Думка Наша» – електронний бюлетень – власне корпоративне 

медіавидання, випуск якого розпочато з жовтня 2018 року. Видання 

орієнтовано на широке коло споживачів інформації: науковців, 

викладачів, студентів, співробітників як нашого закладу вищої освіти 

(ЗВО), так і будь -якого користувача, що завітав до нашого онлайн-

простору. 

Мета бюлетеня – залучити якомога більше людей до діалогу, 

налагодити спілкування і розбудити здатність читацької аудиторії 

мислити, аналізувати, висловлювати власні думки. Кожен випуск – це 

певна тема, актуальна та цікава, яка не може не спонукати до читання, 

http://www.hduht.edu.ua/index.php/ru/vid-biblio/dumka-biblio
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це власна життєва позиція, з якою можна погоджуватись або ні. 

Приваблює також естетичне оформлення кожного номеру. 

Таким чином, застосування в роботі б ібліотеки корпоративних 

медіапроектів – це ще один крок назустріч з користувачем. Це той 

медіаканал, що сприяє зміцненню бренду бібліотеки – підштовхує 

спілкуватись, перебувати у вирі подій і через створення якого 

бібліотекарі реалізують свої найкращі професійні та особисті 

здібності. 

І наостанок – наше життя мінливе та швидкоплинне, тож не 

зупиняймося, друзі, на досягнутому і не відпускаймо свого 

користувача! 
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Книга – бібліотекар – читач. Це зовсім маленький ланцюжок, 

але абсолютно цілісний і довершений. Перше, погодьтеся, завжди 

слово, яке несе в собі цілий всесвіт відчуттів і почуттів. Друга ланка – 

це той, хто збирає всесвітній досвід. А третя ланка – це той, хто  

споглядає, смакує і вбирає в себе весь найкращий досвід людства.  

Я завжди захоплювалась письменниками. Це особливо 

обдаровані люди, які мають неабиякий талант, тримають у своїй 
голові величезний словарний запас і вміють користуватися ним так 

гармонійно, що ті слова захоплюють твою увагу, і, не відпускаючи, 

ведуть своїм чудернацьким світом… Далеко не кожен з нас так влучно 

володіє цим первісним витвором людини. І, звісно, не кожен, хто  

пише, має право на нашу увагу.  

Сучасний письменник і журналіст Антон Фрідлянд сказав: 

«Мені зазвичай достатньо двадцяти сторінок, щоб зрозуміти, що ця 

книга написана не для мене» [8]. Мабуть, я не така досвідчена, бо даю 
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можливість авторові водити мене темниками своєї свідомості (чи 

підсвідомості) сторінок п’ятдесят… І тільки десь на цьому рубежі я 

зможу для себе вирішити, чи доросла  я до цього автора, чи, може, 

залишиться він для мене таємничим та недосяжним.  

Так от, у вищезгаданому ланцюжку, я – середня ланка – 

бібліотекарка – збирачка перлів. Але я не просто збираю коштовності 

людського слова, а ще й дуже ціную ці неперевершені дорогоцінності. 

І з впевненістю можу сказати, як же обкрадає себе бібліотекар, який не 

бажає «приміряти на себе обновку» ще зовсім нової нечитаної книги.  

Цю доповідь я хочу присвятити КУЛЬТУ читання, а особливо 

читання саме бібліотекарями. Як говорить епатажна письменниця 

Оксана Забужко в одному із сво їх інтерв’ю: «Народ споживає те, що 

йому насипають» [4], то я у  свою чергу хочу сказати, що  бібліотекарі 

мають можливість і мусять «насипати» в голови, душі, серця сво їх 

читачів інформацію про ті книги, які стануть для н их школою 

виховання емоційно дорослої людини. Та проблема в тому, що 

бібліотекарі здебільшого перестали читати книги (як до речі і вся 

країна), бо ідуть шляхом полегшення, воліють не напружувати свої 

мізки, і всім їм «насиплять» інформацію уже опрацьовану, доступну, 

пережовану з телевізора або з інших доступних джерел. Там їм 

«підкажуть», у якому напрямку думати, як правильно жити, за кого 

треба голосувати, і кого мати за героїв. Таким чином, країну 

перетворюють на ідеально маніпульовану спільноту. Людина дивиться 

на ЕКРАН і має відформатований світ. А це в свою чергу призводить 

до розвитку ситуативного мислення у людини, і вона більше не може 

зв’язувати події у часі. Далі виникає дефіцит простору уваги, коли 

більше однієї сторінки прочитати і усвідомити стає дедалі важче. 

Книги, особливо товсті, змушують нас тримати в голові 

довготермінові завдання/події, що дає можливість стратегічно 

дивитися на світ і на своє життя зокрема. Таких людей важко ошукати, 

бо вони вміють критично мислити.  

Книга – це ворота, або портал у внутрішній світ героїв. Ми 

можемо уявити, що відбувається у головах інших людей, побачити світ 

під іншим кутом, поставити себе на їх місце. Це все свідчить про те, як 

наш світ влаштований і виховує соціально відповідальну особистість. І 

ось приклад: іранська письменниця Азар Нафізі впевнена, що саме те, 

що вони прочитали у своєму житті тільки Коран, робить 

мусульманських фанатиків такими жорстокими. Вони не можуть 

уявити почуття інших людей, їхні страждання, а отже, не вміють і 

співпереживати. І це, як пишуть уже наші журналісти, стосується і тих, 

хто  прочитав лише Біблію, «Колобок» чи Буквар [2].  
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Нашій видатній поетесі Ліні Костенко належать такі слова: 

«Меншість завжди готова покласти життя за те, що вона думає. Але 

треба виховувати більшість, щоб вона соромилася свого плебейства і 

починала мислити» [7]. А яким чином ми, бібліотекарі, можемо 

долучитися до процесу виховання? По-перше, якнайбільше 

спілкуватися, особливо з молоддю, і найкраще, коли це відбувається 

наживо, а не у соцмережах, хоча це зараз проблема всього світу – 

САМОТНІСТЬ і в той же час БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (маю на увазі 

заочність) у такій великій і різноманітній мережі. А по -друге, ми 

мусимо самі багато читати, вміти аналізувати і рекомендувати, самі 

зацікавитись і других захоплювати. І з нашою допомогою країна має 

вийти із складної ситуації в освітянській реформі, ліквідувати 

інтелектуальну беззахисність людей, їх інформаційну недосвідченість, 

стримати витік «мізків» за кордон. Бо, як говорить Оксана Забужко: 

«Спакуватись і кудись втекти – це інерція тоталітарної країни, де 

поколінням престижного класу був той, хто «выездной за границу». Це 

інерція ГУЛАГу. Так не можна, бо це твоя країна і ти гуртуй коло себе 

однодумців, позбуваючись «совка», де «государство» вам щось мало 

дати» [4]. 

І ось ми вже дійшли до третьої ланки – нашого споживача 

чудодійних перлів – читача. Який же він зараз дорогий і як його нам 

мало. Час, а особливо сьогоднішня освіта, диктують свої умови, та 

студент тим і тішиться, бо нащо думати (мислити), якщо в інтернеті за 

тебе усе написали, а ти тільки копіюй. З цього випливає ПРОБЛЕМА, з 

якою вже зіткнулася наша молодь: для того щоб зробити успішний 

крок у кар’єрі або якийсь винахід, потр ібне просторове мислення і 

неабияка фантазія, треба вміти виходити за межі то ї вузької 

свідомості, яка у нас формується через споживання тільки короткої, 

адаптованої інформації – саме того рафінованого продукту, який уже 

хтось вигадав і вирішив, що цей продукт якнайкраще пристосований 

до ваших мізків. А ми мусимо навчати молодь читати та думати, 

мріяти та досягати своїх найграндіозніших цілей.  

Прочитання книги – це як «мініреінкарнація». З кожною новою 

книгою ви народжуєтесь в іншому часі, іншому місті з іншими людьми 

і з наступною історією життя. Що ж до екранізації творів, коли для вас 

уже попрацювали і за короткий час в яскравих картинках ви пізнаєте 

світ через зняте кіно, то хочу сказати, що ви переглядаєте чиюсь і, 

може, не найкращу уяву. А коли ви читаєте книгу, то, по -перше, 

пізнаєте уявний світ автора цього твору. По-друге, через свою 

фантазію і можливість уявити те, що написано, ви пізнаєте свій світ 

або себе. А вже третім кроком буде перегляд знятого фільму за цією 
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книгою, де ви побачите світ (уяву і уявлення) режисера і зможете 

порівняти зі своїм… Оце і є, на мою думку, повний «релакс» (три в 

одному). 

Підсумовуючи, хочу звернутися до всіх збирачів безцінних 

перлів. Ми з вами та ланка (чи прошарок) у суспільстві, яка не може 

собі дозволити пасивно спостерігати за непростою ситуацією у сфері 

освіти, що намагається знівелювати необхідність навчального процесу 

в бібліотеках, а значить – і в книгах. Наш статус розумних, мудрих, 

свідомих людей не повинен змінюватися протягом віків. І не треба 

думати, що ваша вища освіта – це вже вершина бібліотечної справи. 

Ні, – це тільки поріг величного  палацу, в який можна увійти, а можна 

так і залишитися лише на порозі. Наш обов’язок –читати БАГАТО, 
щоб знати, які книги і кому коректно, але наполегливо рекомендувати, 

а значить – вчити мислити оточуючих нас споживачів перлів. Чим 

більше ми читаємо, тим глибше наше розуміння навколишнього світу і 

тим ясніше усвідомлення своєї бібліотечної м ісії у суспільстві, бо 

КУЛЬТУРА має бути базисом в країні, а вже економіка та політика 

надбудовою. Маю надію, що наші можновладці знають, що мережа 

бібліотек – це показник країни, де читають.  

І насамкінець хочу звернутися не тільки до бібліотекар ів, а й до 

всієї української громади – розширюйте свою свідомість, читаючи 

КНИГИ. 
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Бурхливий розвиток інформаційних технологій та сучасні зміни 

у сфері вищої освіти України стрімко змінюють модель діяльності 

бібліотеки університету. Сьогодні вже сучасна бібліотека – це не 

тільки зібрання книжкових колекцій, але й величезний світ соціальних 

комунікацій для людей, об`єднаних пошуком знань. Звісно, що реальне 

майбутнє є у тих бібліотек, які поєднують як традиційні, так й 

інноваційні моделі комунікації, культуру спілкування з книгою та нові 

інформаційні технології. Одним  з пріоритетів розвитку 
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інформаційного суспільства в Україні є забезпечення вільного доступу 

до бібліотек різних галузей та відомств, які є важливими 

компонентами інформаційно-ресурсного забезпечення сучасного 

суспільного розвитку.  

Нині інформація стає одним з основних економічних ресурсів. 

Забезпечення віддаленого доступу користувачів до електронних 

інформаційних ресурсів стає одним з першочергових завдань 

інформаційного обслуговування науки, освіти і культури, у зв’язку з 

чим змінюється роль і функції б ібліотеки – основного сховища і 

розповсюджувача інформації. Знання, подані в єдиному електронному 

середовищі, радикально змінюють і спосіб життя людей, й структуру 

людського суспільства. Заклади освіти і науки покликані відігравати в 

їхньому розвитку провідну роль [2]. 

Сучасний розвиток процесів автоматизації в б ібліотеках 

закладів вищої освіти (ЗВО) проходить досить швидкими темпами. 

Впровадження комп’ютерних та телекомунікаційних технологій в 

роботу бібліотек є вже не модою, а загальною вимогою до підвищення 

продуктивності та якості бібліотечно-інформаційного обслуговування 

на основі створення, використання та інтеграції електронних ресурсів, 

а також автоматизації б ібліотечних процесів. Створені електронні 

каталоги та цифрові документи разом із засобами телекомунікацій 

необхідні для виконання головного завдання – забезпечення доступу 

користувачів до різних типів інформаційних ресурсів бібліотек за 

мінімальних загальних витрат [4].  

Сьогодні завдяки сучасним інформаційним технологіям 

бібліотеки ЗВО мають доступ до Інтернет, здійснюють пошук 

інформації у вітчизняних та зарубіжних базах даних (БД), створюють 

власні web-сайти і електронні інформаційні ресурси. Бібліотека 

закладу вищої освіти сьогодні – це сучасний центр забезпечення 

навчально-виховного процесу вишу, база науково-дослідної роботи 

вчених, аспірантів, студентів із багатогалузевим фондом 

спеціалізованої, довідкової та навчальної літератури. Чим повніше і 

якісніше університетська бібліотека задовольнить попит усіх категорій 

користувачів, у тому числі віддалених (студентів, магістр ів, аспірантів, 

науково-педагогічного складу даного закладу вищої освіти та інших 

вишів, організацій, установ, зацікавлених в інформації осіб), тим 

успішніше вона реалізує основну функцію соціальної комунікації – 

інформаційну. Роботи із створення електронних або цифрових 

бібліотек з повнотекстовими БД ведуться у бібліотеках майже усіх 

вишів [1]. 
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 Головною метою діяльності електронної б ібліотеки (ЕБ) 

Харківського державного університету харчування та торгівлі 

(ХДУХТ) є максимально повне та оперативне обслуговування 

користувачів. ЕБ дозволяє користувачам ефективно шукати і 

знаходити необхідну інформацію в повному обсязі з найменшими 

витратами зусиль у інформаційному просторі. Отже, за допомогою 

електронних ресурсів сучасних бібліотек пошук інформації стає більш 

зручним та швидким, а ЕБ в свою чергу актуальніші.  

Бібліотекознавці і б ібліотекарі констатують, що особливо 

швидкими темпами зростає попит на электронні ресурси, 

користування електронними БД, посилюється інтерес до 

повнотекстових документів, представлених в електронній формі [3].  

Актуальним завданням для більшості бібліотек є 

оцифровування власних фондів і наповнення електронними копіями 

БД. 

Серед основних цілей оцифровування документів слід назвати 

такі:  

- вдосконалення якості обслуговування шляхом створення умов 

для більшої доступності змісту друкованого матеріалу;  

- підвищення якості інформаційного обслуговування;  

- значне збільшення кількості користувачів;  

- забезпечення доступності матеріалів, що знаходяться в різних 

колекціях і фондах, включаючи малотиражні і унікальні видання [5].  

Для бібліотек розвиток напрямку ЕБ означає, перш за все, 

сканування та формування частини своєї колекції в електронному 

вигляді (дотримуючись вимог авторського права), її організацію і 

обслуговування локальних і віддалених користувачів.  

Відскановані підручники та інші матеріали, які знаходяться в 

бібліотеці на паперових носіях в одному примірнику, користуються 

попитом у користувачів і є способом розв’язання проблеми 

збереження цінних видань та забезпечення цими виданнями більшої 

кількості користувачів у локальному доступі. Студенти та викладачі 

високо оцінили переваги електронних видань і з задоволенням 

працюють у електронних читальних залах [3]. Це є одним із 

пріоритетних завдань наукової бібліотеки ХДУХТ.  

Наукова бібліотека ХДУХТ сьогодні активно працює над 

створенням та підтримкою електронних ресурсів. Частина БД 

відображає бібліотечні сервіси (каталоги, покажчики, нові 

надходження, художня література), інші є загально -інформаційними 

(праці викладачів, конференції, зб ірники наукових праць тощо).  
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Однією з найголовніших БД web-сторінки наукової бібліотеки, 

представленої на сайті університету, є електронний каталог, де 

відображено весь активний фонд бібліотеки. На сьогодні до 

електронної бази наукової бібліотеки внесено відомості про понад 

125000 електронних документів. Електронні ресурси наукової 

бібліотеки ХДУХТ постійно поповнюються.  

 За останній час у зв’язку з надходженням до електронного 

каталогу (ЕК) рефератів дипломних робіт студентів, була створена 

нова допоміжна електронна БД «Бакалаврські та магістерські роботи», 

в який увійшли перелік факультетів, спеціальностей та освітньо -

професійних програм і «Здобувачі вищої освіти».  

Ще один новий напрям нашої роботи – це надання через web-

сторінку наукової бібліотеки доступу до БД Springer Nature – одніє ї з 

провідних світових інтерактивних повнотекстових БД, яка включає 

колекцію електронних книг, монографій, довідників та матеріалів 

конференцій. ХДУХТ наданий доступ до близько 10000 електронних 

книг 2017 року. Користування ресурсами Springer Nature дає 

можливість знайомитись з повними текстами, дозволяє краще розуміти 

актуальність тих чи їнших досліджень, готувати якісніші статті чи 

лекції. Зараз ведеться активне поповнення власної допоміжної БД 

електронного каталогу, колекції творів Springer Nature, яка містить 

бібліографічні записи наукових творів та через яку  надається доступ 

до повних текстів. 
Треба відзначити, що створення, наповнення та підтримка 

електронних БД – це ім ідж бібліотеки в загальноуніверситетському 

інформаційному просторі, який служить для просування бібліотечної 

діяльності, передусім – її інформаційної функції та для просування та 

підвищення іміджу самого навчального закладу.  

Стрімке зростання інформації, зокрема наукової, посилює 

актуальність питання вибору ученими оптимальних способів 

презентації власних наукових здобутків у віртуальному просторі. Ці 

проблеми має вирішити університетська бібліотека, основним 

завданням якої є формування, систематизація наукової інформації, 

зосередження в одному місці, надійне зберігання та надання 

необмеженого доступу до  наукових та навчальних ресурсів. У зв’язку 

із цим важливим напрямом роботи університетської б ібліотеки є 

формування повнотекстової БД творів науковців вишу через створення 

інституціонального репозитар ію [5].  

У напрямі реалізації головного призначення інституціональних 

репозитаріїв – зробити доступними статті і монографії, результати 

наукових досліджень, дисертації і автореферати дисертацій, що мають 
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наукову і практичну значущість, – розвивається наукова бібліотека 

Харківського державного університету харчування та торгівлі.  

Репозитар ій створюється співробітниками бібліотеки в тісній 

взаємодії з усіма структурними підрозділами ЗВО та індивідуально з 

викладачами, аспірантами, магістрантами, які видають свої матеріали і 

передають право на їх розміщення.  

Однією із функцій інституціонального репозитарію є 

поповнення бібліотечного фонду оригінальними електронними 

документами і електронними копіями друкованих видань та їх 

збереження. Платформа репозитарію є альтернативою публікування 

творів у дорогих журналах.  

З 2017 року репозитарій Харківського державного університету 

харчування та торгівлі має International Standard Serial Number (ISSN) – 

Міжнародний стандартний серійний номер. ISSN 2522-1701 – 

унікальний номер, який дозволяє ідентифікувати репозитар ій ХДУХТ 

у міжнародній БД електронних видань.  

Для контролю та аналізу відвідувань і відстеження кількості 

віртуальних користувачів у репозитар ії ХДУХТ, був встановлений та 

розміщений на головній сторінці інституціонального репозитарію 

лічильник. Це дає можливість прослідити динаміку відвідувань та 

переглядів за кожен місяць, визначити кількість віддалених 

користувачів.  

Репозитар ій працює на основі програмного забезпечення 

Dspace. Для організації цільового пошуку матеріалів у середовищі 

Dspace передбачена зручна організація за такими метаданими, як 

автор, назва, тема, ключові слова, дата видання, тип публікації тощо. 

Система підтримує повнотекстовий пошук. Для зручності 

використання ресурсів репозитарію користувачами та для покращення 

роботи бібліотекарів ХДУХТ у цій базі, програмна оболонка Dspace 

постійно відновлюється, редагується та доповнюється новими 

функціональними можливостями та інформаційними матеріалами.  

На початку 2020 року з метою удосконалення управління 

освітньою, методичною та науковою діяльністю кафедр університету, 

підвищення ефективності використання науково -педагогічного 

потенціалу, відбулася реорганізація внутр ішньої структури навчально -

наукових підрозділів університету. Тому виникла необхідність з 

удосконалення структури інституціонального репозитар ію. Відбулося 

редагування розділів факультетів та підрозділів кафедр, 

перепідпорядкування колекцій по кафедрам. Постійно ведеться робота 

щодо редагування персоналій в репозитарію. Вже в цьому році 

перевірено та відредаговано близько 3000 профілів авторів та понад 
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10000 тем, тому що редагування тем впливає на якість пошуку 

необхідної інформації в репозитарії.  

Всього інституціональний репозитарій ХДУХТ налічує понад 

5000 електронних документів. Це автореферати, дисертації, 

бакалаврські та магістерські роботи, патенти, наукові публікації, 

збірники наукових праць та інші колекції.  

Таким чином, сьогодні бібліотеки ЗВО, зокрема наукова 

бібліотека ХДУХТ, прикладають значні зусилля, щоб не втратити 

своїх користувачів, а навпаки, зберегти їх та залучити нових, 

враховуючи сучасні вимоги до функціонування інформаційного 

середовища. Грамотний підхід до планування та розвитку ЕБ дозволяє 

створювати у ЗВО єдиний інформаційно -освітній простір, а б ібліотеці 

залишатись основною інформаційною складовою вишу, і чим більше 

він буде вивчений, проаналізований, продуманий на кілька років і 

кроків вперед, тим якіснішою та ефективнішою буде вся діяльність 

бібліотеки та її колективу, а її позиції будуть міцнішими.  
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Анотація. Описано досвід роботи з антиплагіатною 

системою Unicheck  з точки зору користувача. Розглянуто переваги 

та недоліки цієї системи. Наголошено, що для привчання студентів до 

дотримання академічної доброчесності варто застосовувати 

антиплагіатні системи під час написання рефератів та курсових 

робіт.  
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Аннотация. Описан опыт работы с антиплагиатной 

системой Unicheck с точки зрения пользователя. Рассмотрены 

преимущества и недостатки этой системы. Отмечено, что для 

приучения студентов к соблюдению академической добродетели 
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следует применять антиплагиатные системы при написании 

рефератов и курсовых работ. 
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Abstract. The experience of working with the anti-plagiarism system 

Unicheck from the user's point of view is described. The advantages and 

disadvantages of this system are considered. It is emphasized that to teach 

students to observe academic integrity, anti-plagiarism systems should be 

used when writing essays and term papers. 
 

Keywords: plagiarism, anti-plagiarism system, academic integrity. 

 

У Харківському національному університеті радіоелектроніки 

вже понад рік введено в дію антиплагіатну систему Unicheck.  

Раніше незалежно одне від одного бібліотекою і студентським 

загоном «Програміст» переймалися протидією плагіату.  

Студентський загін «Програміст» намагався створити програму, 

яка перевіряла б електронні тести на наявність збігів.  

Бібліотека здійснювала тестування різних антиплагіатних 

систем, як комерційних, так і вільного доступу з метою визначення 

найбільш придатної для університету.  

Серед комерційних антиплагіатних систем тестували дві: 

польська розробка Strike Plagiarism і українська  розробка Unicheck.  

Результати тестування обох систем збіглися з похибкою 3%, хоча 

Strike Plagiarism має значно кращу можливість збирання статистичних 

даних за результатами перевірки текстів. Однак перевірка робіт, які 

подаються до міжнародних журналів та конференцій перевіряють за 

допомогою системи EasyChair. 
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У 2019 році керівництвом  університету було прийнято  рішення 

про закупівлю та впровадження антиплагіатної системи Unicheck.  Ця 

система, як і інші  антиплагіатні системи, перевіряє лише збіг 

ланцюжків слів, виявляє заміну символів, але відразу ж прописують у 

документації, якщо роботу оформлено в Latex, там заміну символів не 

вважають такою, бо ця система сама замінює і (0456) на i (0069), і з 

цього збігу отримують результати.  

За наказом по університету  перевірку атестаційних робіт 

здобувачів ступенів «бакалавр» та «магістр» на плагіат здійснює 

експерт з числа досвідчених штатних працівників профілюючої 

кафедри.  

Експерт вводить текст роботи в антиплагіатну електронну 

систему, перевіряє роботу на наявність плагіату та формує експертний 

висновок, який додається до атестаційної роботи, хоча це має робити 

сам автор роботи. Експертний висновок передають кер івникові 

проєкту для подальшого його покращення.  

Результати роботи антиплагіатної системи не зовсім правильно 

визначають академічну доброчесність авторів роботи.   

Академічна доброчесність означає, що в процесі навчання чи 

досліджень, студенти, викладачі та науковці керуються, передусім, 

принципами чесності, чесної праці та навчання.  

Відповідно до визначення Міжнародного центру академічної 

доброчесності академічну доброчесність слід визначати як відданість, 

навіть за скрутних умов, таким цінностям: чесність; довіра; 

справедливість; повага; відповідальність; сміливість.  

Академічна доброчесність стосується не лише якості освіти –   

вона впливає на те, яких громадян виховує система вищої освіти в 

країні, які цінності закладають під час навчання в університеті та яким 

є «секрет успіху» в суспільстві.  

Для того щоб визначитися з тим, що таке плагіат, варто у першу 

чергу звернутися до діючого законодавства. Згідно  ст. 50 Закону «Про 

авторське право та суміжні права». 

Плагіат –  оприлюднення (опублікування), повністю чи частково, 

чужого твору під іменем особи, котра не є автором цього твору. 

Іншими словами: плагіат – практика незаконного використання чужих 

слів чи ідей у вигляді власних. За порушення авторських прав 

передбачається карна та громадська відповідальність.  

Види порушень академічних норм в освітньому середовищі: 

плагіат,  таємна змова, фальсифікація, реплікація, републікація, рерайт, 

компіляція [1]. 
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Багато студентів знають, що плагіат є серйозним порушенням 

наукової етики, хоча є й ті, хто  цього не знає.  

На жаль перевірка на плагіат лише атестаційних робіт не 

привчає студентів до дотримання академічної доброчесності через те, 

що атестаційні роботи виконуються на випускних курсах.  

Для привчання студентів до дотримання академічної 

доброчесності варто застосовувати антиплагіатні під час написання 

рефератів та курсових робіт.  
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Анотація. Наведено інформацію стосовно пошуку статей для 

планування та проведення наукових досліджень, програмних засобів, 

які дозволяють управляти бібліографічною інформацією. Розглянуто 

основні дії, інструменти та програмні засоби, які дозволять  

організувати роботу так, щоб проект був успішним та сучасним. 

Розглянуто використання програмних засобів для управління 

бібліографічною інформацією, які рекомендують основні 
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наукометричних базах Scopus  та Web of Science. 
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Аннотация. Приведена информация по поиску статей для 

планирования и проведения научных исследований, программных 

средств, которые позволяют управлять библиографической 

информацией. Рассмотрены основные действия, инструменты и 

программные средства, которые позволят организовать работу так, 

чтобы проект был успешным и современным. Рассмотрено 

использование программных средств для управления 

библиографической информацией, которые рекомендуют основные 

наукометрические базы Scopus и Web o f Science является Mendeley 

(www.mendeley.com) и EndNote (www.endnote.com) соответственно. 

Даны рекомендации по анализу литературных источников и 

особенностей поиска журналов для публикации научных результатов 

в наукометрических базах Scopus и Web of Science. 
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Abstract. Information on the search for articles for planning and 

conducting research, software that allows you to manage bibliographic 

information. The main actions, tools and software that will organize the 

work so that the project was successful and modern. The use of 

bibliographic information management software recommended by the main 

scientometric databases Scopus and Web of Science is Mendeley 

(www.mendeley.com) and EndNote (www.endnote.com), respectively. 

Recommendations for the analysis of literature sources and features of the 

search for journals for the publication of scientific results in scientometric 

databases Scopus and Web of Science. 

 

Keywords: literature search algorithm, information analysis, 

bibliography management. 

 
В умовах глобалізації на сьогоднішній день під час планування 

та проведення наукових досліджень неможливо обійтися  без аналізу 

існуючих публікацій в наукометричних базах даних. Тому необхідно 

чітко, послідовно визначити алгоритм дій щоб наукова робота була 

актуальною та успішною. Для цього розглянемо основні дії, 

інструменти та програмні засоби, які дозволять  організувати роботу 

так, щоб проект був успішним та сучасним. Необхідність аналізу 

існуючих публікацій необхідно з декількох причин, зокрема, для 

визначення актуальності майбутнього дослідження, для визначення 

журналів майбутньої публікації результатів дослідження, а також для 

саморозвитку та слідкуванням за публікаціями з конкретних питань.  

Для визначення актуальності інформації необхідно 

скористатися інструментами найбільш авторитетних наукометричних 

баз даних Scopus  та Web of Science. Слід почати з того, щоб визначити 
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кількість публікацій за роками з наукової  проблематики, яка 

розглядається за ключовими словами. Якщо виявиться, що публікацій 

з проблематики, яка розглядається значна і з роками кількість 

публікацій зростає це говорить про значний науковий інтерес та, як 

правило, про фінансування у вигляді грантів. Однак останнім часом 

виділення міжнародних грантів здійснюється на вирішення тих питань 

на які ще не одержано відповідей. У такому випадку слід переходити 

до детального аналізу публікацій з метою визначення, які саме 

питання не вирішені в даній науковій області та визначити як саме 

буде вирішуватися питання щоб воно мало  наукову новизну і 

представляло науковий та практичний інтерес. Ситуація може бути й 

протилежною. За відсутності статей за останні 5 -10 років з наукової 

тематики, що розглядається ще не говорить про відсутність 

актуальності. Можливо дане питання потребує уточнення або з точки 

зору науковця для даного регіону, країни або ринку вирішення 

наукового питання, що розглядається є перспективним та актуальним. 

Ще однією причиною відсутності публікацій може бути термінологія. 

Для українського наукового середовища властиве використання ДСТУ 

та інших нормативних актів стосовно термінології, а для англомовного 

середовища діють інші нормативні акти або можливо їх відсутність. 

Тому важливо перед пошуком літературних джерел визначити яка 

термінологія використовуються в англомовному середовищі для 

предметів дослідження саме серед носіїв мови.  

Після оцінки кількості публікацій за даною тематикою слід 

переходити до аналізу конкретних джерел. Для цього слід розпочати з 

оглядових статей. Це дозволяє краще орієнтуватися, що на даний 

момент вирішено, а що ще потребує вирішення. По пристатейних  

списках літератури оглядових статей слід переходити до аналізу 

окремих статей. На даному етапі важливо визначити авторів, які в 

даній області є найбільш цитованими, визначити статті з високим 

цитуванням, а також журналів з високими індексами цитування.  

На даному етапі дослідження корисно буде підписатися на 

розсилку наукової інформації. Для відслідковування публікацій 

наукометричні бази пропонують підписатися на розсилку даних. 

Функціонал наукометричних баз між собою може дещо відр ізнятися 

однак в переважній більшості дозволяє здійснити розсилку з певним 

інтервалом, за певним автором чи за певними журналами, а також за 

ключовими словами. За реалізації такого підходу науковець завжди 

буде обізнаний, що відбувається в області дослідження, яка його 

цікавить. 
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Організований потік наукової інформації який відбувається 

періодично необхідно систематизувати для цього корисним буде 

використанням програмних засобів для управління бібліографічною 

інформацією. Найбільш розповсюдженими та й таким, які 

рекомендують основні наукометричні бази  Scopus  та Web of Science є 

Mendeley (www.mendeley.com) та EndNote (www.endnote.com) 

відповідно. Дані програмні продукти дозволяють систематизувати 

інформаційні джерела, збер ігати метадані статті, здійснювати пошук за 

ключовими словами, автором в організованій базі даних статей.  

Важливою функцією даних програмних засобів є також формування 

посилань на літературні джерела та оформленні пристатейного списку 

літератури за вказаним стилем залежно від вимог видавця. Для 

написання літературного огляду та оглядових статей функціоналу 

менеджерів управління бібліографічною інформацією буде не 

достатньо. Для визначення повноти викладення інформації її 

рубрикації з виявленням невирішених питань найчастіше 

використовуються програмні засоби зображення ментальних карт з 

використанням літературних джерел, рисунків, нота ток. Зображення 

літературного огляду чи аналізу літератури у вигляді ментальних карт 

дозволяє  оцінити задачу в цілому розбивши її на окремі складові. У 

подальшому така ментальна карта може використовуватися для 

складання матриці експериментальних досліджень. Найбільш 

адаптованими програмними засобами для створення ментальних карт 

щодо аналізу літературних джерел є Docear (www.docear.org), Qiqqa 

(www.qiqqa.com) та IHMC CmapTools (cmap.ihmc.us). 

Під час проведення наукових досліджень і одержання нових 

даних, формулювання нових задач, використання ментальних карт і 

формулювання нових рубрик спонукає науковця до багатократного 

повернення та нового аналізу літературних джерел. На основі чого 

використовуються  нові стратегії пошуку за новими ключовими 

словами, за авторами. На даному етапі  без програмних засобів для 

управління бібліографічною інформацією не обійтися оскільки 

починається глибокий та конкретний аналіз наукових статей. Такий 

аналіз передбачає порівняння точки зору автора з власною точною 

зору. В переважній більшості якщо точка зору не співпадає з власною, 

то відкидається. Однак слід саме на такі статті звернути увагу. Це 

свого роду «статті рецензенти», які дозволяють подивитись на 

проблему з іншої точки зору, врахувати інші чинники, які не були 

можливо враховані підчас розгляду даної наукової задачі. Слід 

звернути увагу на питання, які розкриті  в статті не повністю, на умови 

проведення експериментальних досліджень (матеріали, методи та 
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прилади, що використовувалися), аналіз одержаних даних та 

висновків, які роблять автори статті, а саме на чому ґрунтуються 

висновки.  

Слід зазначити, що якщо в статті, яка подається до публікації 

приводяться лише ті статті, що підтверджують ідею автора без 

розгляду інших думок є висока ймовірність, що таку статтю можуть не 

прийняти до публікації. Особливо це стосується оглядових статей, 

коли автор наводить лише аналіз публікацій, що підтверджують думку 

автора. Після проведення аналізу літературних джерел, проведених 

експериментальних досліджень на їх опису починається етап  

публікування матер іалів для чого необхідно обрати відповідний 

журнал. Оскільки неправильно підібраний журнал може бути 

причиною відказу від публікації статті. В наукометричній базі Web of 

Science є можливість вибору журналу з використанням програмного 

засобу EndNote з використанням функції «Match» загрузив в поля 

назву статті та анотацію на англійській мові.  В результаті система 

видає список журналів, які семантично близькі за ключовими словами 

в назві та анотації публікації. Для кожного журналу відображається 

назва, Імпакт-фактор, квартиль, а також посилання на сайт журналу і 

систему подачі статей в нього. В наукометричній базі Scopus 

прийдеться роботи пошук журналу в напівавтоматичному режимі для 

допомоги може бути використаний фільтр журналів за критер іями на 

сайті www.scimagojr.com на якому наводиться рейтинг журналів 

Scopus – SCImago Journal & Country Rank (SJR). Одним із шляхів 

пошуку також можуть бути журнали, статті з яких використовувалися 

для аналізу літературних  джерел. На статті журналу необхідно 

перевірити предметну область.  

Таким чином, за значного обсягу інформації сучасному 

науковцю не обійтися без баз даних результатів наукових досліджень, 

програмних засобів, що їх впорядковують та дають можливість будь-

якого складного пошуку інформації в них. Вони дозволяють значно 

прискорити роботу та підвищити її якість.  
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Стрімкий розвиток інформаційних технологій, безмежна 

можливість швидкого обміну новими знаннями, на жаль, мають 

неприємний побічний ефект – викликають спокусу присвоїти собі 

плоди чужої інтелектуальної праці. Сучасні засоби дозволяють 

фактично в режимі реального часу отримати необхідну інформацію, 

користуючись інтернет-ресурсами, фондами бібліотек багатьох країн 

світу тощо. Це суттєво скорочує час на її пошуки, але іноді призводить 

до випадків порушення прав інтелектуальної власності, коли знайдені 

дані цитуються без посилання на їх авторів. У зв’язку з цим  такі явища 

як академічна доброчесність  та плагіат є гострими питаннями для 

науковців та  освітян у всіх країнах світу.  

Міжнародна спільнота визначає, що академічна доброчесність 

базується на дотриманні п’яти фундаментальних цінностей: чесності, 

довіри, справедливості, поваги та відповідальності [1]. Ці принципи 

передбачають надання достовірної інформації про методики і 

результати досліджень, обов’язкове посилання на джерела інформації 

у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право, об’єктивне 

оцінювання результатів навчання та контроль за дотриманням 

академічної доброчесності здобувачами освіти. І, на наш погляд, 

дотримання цих принципів є обов’язковим під час підготовки 

конкурентоспроможних спеціалістів.  

Кафедра технології хліба, кондитерських, макаронних виробів 

та харчоконцентратів Харківського державного університету 

харчування та торгівлі є однією з провідних в Україні з підготовки 

фахівців у галузі харчових технологій. У своїй діяльності університет 

дотримується усіх нормативно-правових актів, що регулюють 

впровадження принципів академічної доброчесності. З  метою 

забезпечення якості освітньої діяльності у виші розроблені та діють 

внутрішні документи. Основні принципи дотримання академічної 

доброчесності, утвердження чесності та етичних цінностей 

викладачами та студентами визначені положенням ХДУХТ  «Про 

систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових і 

навчально-методичних працях наукових, науково-педагогічних, 

педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти» (2018 р.) 

[2]. На кафедрі проводиться робота з детального ознайомлення 

студентів, що здобувають ступені вищої освіти «бакалавр» та 

«магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» , із догмами: у 

своїх роботах кожний повинен використовувати тільки перевірені дані, 
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уникати плагіату та належно цитувати використані джерела, 

відповідально ставитися до навчання тощо.  

Із вдячністю відмічаємо, що велику роль у сприянні академічній 

доброчесності в освітньому та науковому процесі кафедри відіграє 

наукова бібліотека ХДУХТ, яка проводить плідну інформаційно -

консультативну роботу зі співробітниками та студентами щодо правил 

запозичення та правильного оформлення цитат, етичних норм та 

відповідних принципів, належного оформлення посилань на 

інформаційні джерела, ознайомлення  з документами, які нормують 

запобігання академічному плагіату та встановлюють відповідальність 

за нього. На базі б ібліотеки створений репозитарій – електронний 

архів для постійного зберігання, накопичення та  систематизації 

результатів наукових досліджень, що проводяться в університеті, є 

відкритий доступ до наукових публікацій. Це допомагає проводити 

глибокий аналіз літературних джерел, який є невід’ємною частиною 

студентських науково-дослідних робіт, та коректно оформляти перелік 

посилань. 

Важливим заходом для профілактики академічного плагіату та 

перевірки унікальності текстів, який також проводиться на базі 

бібліотеки, є використання антиплагіатної Інтернет-системи 

StrikePlagiarism.com. Процедура передбачає перевірку на некоректні 

запозичення кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістр ів, 

дисертаційних робіт, наукових статей, монографій, підручників, 

навчальних посібників та інших документів, які друкуються у 

видавництві університету.  

Перевірка кваліф ікаційних робіт магістрантів кафедри на 

плагіат триває вже два роки, з цього року планується перевіряти й 

дипломні проєкти бакалаврів. Слід зазначити, що жодного разу не 

виявлено некоректних запозичень, усі роботи студентів кафедри 

технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та 

харчоконцентратів було написано самостійно, із посиланнями на 

відповідні джерела.  

Отже, академічна доброчесність є важливою складовою 

сучасного наукового світу та одним з елементів, що впливають на 

репутацію академічної установи. В умовах сьогодення дотримання 

принципів академічної доброчесності у  вітчизняних закладах вищої 

освіти має стати невід’ємною нормою як для науково-педагогічних 

працівників, так і для здобувачів освіти, що, в свою чергу, дасть змогу  

сформувати корпоративну культуру університету.  Імплементація 

принципів академічної доброчесності у освітньому та науковому 

процесі ХДУХТ є одним із основних пріоритетів його діяльності із 
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забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців харчової галузі.  

Важливою ланкою у сприянні академічній доброчесності є 

університетська бібліотека, яка гідно виконує головну місію – 

запобігання плагіату, формування та поширення високоморальних 

засад в освітньому та науковому процесі.  
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Сучасна бібліотека закладу вищої освіти (ЗВО) – це бібліотека 

суспільства знань складний системотворний соціально -комунікаційний 

комплекс, який в умовах інформаційного суспільства розглядається не 

лише як виробник інформаційних продуктів і бібліотечних сервісів, а й 

забезпечує освітні, наукові, культурні, соціальні потреби користувачів, 

здійснює продукування нових ідей та знань [1].  

Сьогодні бібліотеки мають достатній потенціал, щоб бути не 

лише активними учасниками інформаційного виробництва, а й 

навігаторами в інформаційному просторі. 

Бібліотека закладу вищої освіти бере участь у двох 

взаємопов’язаних процесах: освітньому та науковому, а, отже, без 

комунікації ніяк не обійтись.   

Основні види комунікації: міжособистісна та масова. 

Міжособистісна комунікація являє собою безпосередній контакт 

людей, що включає: індивідуальні форми – спілкування між двома 

людьми; групові форми – коли люди вступають у спілкування в малих 

групах.  

Масова комунікація – процес поширення інформації і впливу в 

суспільстві за допомогою спеціальних коштів, друку, телебачення, 

радіо, кіно і т. д., в результаті чого повідомлення надходить відразу до 

великих груп людей.  

Бібліотеки вже давно перестали бути лише осередком 

документних ресурсів, вони стали комунікаційними центрами, 

пройшовши шлях від накопичення та зберігання документної 

інформації до роботи із конструктами знань, і орієнтуються на роботу 

з користувачами інформації. Робота бібліотеки будується за власними 

програмами розвитку, які враховують особливості навчального 

закладу, спираються на конкретні кадрові можливості, чітко 

окреслюють шляхи розвитку і перспективу. Кожна бібліотека формує 

власний комунікаційний простір, який є складною системою 

різноманітних інформаційних потоків і комунікаційних зв’язків: 

користувач – інформаційний ресурс [2].  

Основним у роботі бібліотеки ЗВО, як невід’ємної складової 

навчального закладу, залишається: якісне інформаційне забезпечення 

навчально-виховного процесу та науково-дослідної діяльності 

університету; інформаційно-бібліографічний супровід наукових 

досліджень професорсько-викладацького складу, магістр ів та 
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аспірантів; збереження, формування та всебічне розкриття 

інформаційних ресурсів; активізація інформаційної діяльності з 

використанням нових технологій; просвітницько-виховна робота серед 

студентів університету [1].  

Наукова комунікація – обмін науковою інформацією (ідеями, 

знаннями, повідомленнями) між дослідниками.  

 Більшість досліджень базується на знаннях, які вже були 

здобуті іншими, попередні дослідження – є підґрунтям для наступних.  

Наукова комунікація є логічно пов’язаним і органічним 

продовженням будь-якого наукового дослідження. Саме наукова 

комунікація є основним механізмом функціонування та розвитку 

науки, механізмів її зв’язку з суспільством, необхідною умовою 

розвитку вченого, його академічної репутації.  

Функції наукової комунікації:  

- «реєстрація» авторства (нової ідеї, результатів дослідження 

тощо) );  

- «сертифікація» якості дослідження через рецензування (рееr 

review): оцінку «рівними, оцінку колегами);  

- інформування про дослідження та його результати;  

- «архівування» результатів дослідження для майбутніх доступів 

та використань.  

Бібліотечний працівник є посередником між користувачем, як 

споживачем, і інформацією, а бібліотека – комунікаційним каналом, 

який забезпечує рух документів. Саме бібліотека забезпечує адаптацію 

особистості до інформаційного простору, надаючи доступ до 

електронних продуктів та послуг [3]. 

Бібліотека освоює функції навігації в світових наукометричних 

системах, здійснює підвищення публікаційної активності та видимості 

науковця в систем і наукових комунікацій, а також підготовку для 

ректорату інформаційно-аналітичних матеріалів бібліометричного 

спрямування [2]. Для задоволення інформаційних потреб учених 

університету бібліотека вивчає і досліджує процеси створення 

ресурсів, розвиток та використання мережних технологій, забезпечує 

доступ до власних та світових продуктів, здійснює пошук ефективних 

методів обслуговування користувачів, впроваджує різноманітні методи 

вимірювання, надає  допомогу з перевірки академічних текстів на 

плагіат. 

Бібліотека прагне, щоб рівень наданих нею послуг відповідав 

європейським стандартам, активно розвиває новий напрям діяльності, 

впроваджує цифрові послуги із супроводу університетської науки: 

організація репозитарію; видавництво; інтеграція наукових публікацій 



55 

 

до наукового інфорпростору. Бібліотечні сервіси надають 

університетській бібліотеці нових рис, якими є: зміщення вектора 

уваги бібліотек до пріоритетності надання послуг автору-вченому; 

активне партнерство бібліотеки на всіх стадіях життєвого циклу 

наукового дослідження: інформування та надання доступу до 

документів, розповсюдження, аналіз та оцінки результатів досліджень.  

Однією з основних інформаційних послуг, що надає  бібліотека, 

є виконання бібліографічної довідки.  

Обслуговування користувачів з особливими потребами 

передбачає дистанційний доступ до ресурсів бібліотеки. Значну 

допомогу у популяризації інклюзивного навчання надає сайт 

бібліотеки, на якому представлені матер іали для людей з особливими 

потребами. З метою сприяння інклюзивній освіті на сайті сформовано 

«аудіополицю» творчості українських та зарубіжних письменників на 

базі аудіовізуальних видань. Ця робота сприятиме залученню до 

комунікаційного процесу людей з особливими потребами. Сучасна 

бібліотека ЗВО прагне стати інституцією, за допомогою якої 

задовольнятимуть і хоча б частково вирішуватимуть соціальні 

проблеми діти та молодь з обмеженими фізичними можливостями.  
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В закладах вищої освіти не втрачає свою актуальність питання 

орієнтації в інформаційному просторі студентів, які навчаються за 

напрямками харчової і готельно -ресторанної індустрії, для яких пошук 

спеціалізованої інформації повинен бути системним та ґрунтовним, 

оскільки освітній процес студентів галузі передбачає не тільки 

вивчення та засвоєння теоретичних питань, відпрацювання практичних 
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навичок, а й створення студентським авторськими колективами 

реальних розробок, які впроваджуються у виробництво та являють 

собою об’єкти інтелектуальної власності.  

На етапі створення розробки молодий фахівець проводить 

багатоланковий пошук та систематизацію інформації, яка 

використовується для проведення навчальної роботи, яка передбачає 

написання проблемних оглядів; рефератів; оглядів для курсових 

проектів; дипломних проектів тощо.  

Не виключенням є науковці різних рівнів, які стикаються з 

необхідністю системного пошуку патентної інформації. Лідерами 

серед країн учасниць Всесвітньої організації інтелектуальної власності 

є Китай, США, Японія, що за статистичними даними у ракурсі рівня 

науково-технічного потенціалу країн та економічного розвитку 

співпадає з темпами розвитку економіки.  

Способи правової охорони інтелектуальної власності значно 

відрізняються від тих, що застосовуються для матеріальних об’єктів  

власності [1]. Навіть якщо до об’єкту інтелектуальної власності 

приставити збройного охоронця, то це не допоможе, тому що 

працівник підприємства може за його межами, наприклад, розповісти  

конкуренту про винаходи або про технологічні секрети (ноу-хау). Він  

може, навіть не виходячи за межі підприємства , передати ці або інші 

відомості про об’єкти інтелектуальної власності через мережу 

Інтернет. Тому основним  способом охорони прав є видача заявнику 

(наприклад, автору або роботодавцю) охоронного документа – патенту 

або свідоцтва  на об’єкт права  інтелектуальної власності [2]. 

Реєстрацію об’єктів промислової власності, а, отже і публікацію 

патентної документації та інформації, здійснюють  більш 120 країн 

світу і 5 міжнародних та регіональних патентних організацій. Створена 

регіональними патентними організаціями та національними 

патентними відомствами документація становить світовий потік 

патентної інформації.  

Згідно із Законом  України «Про науково-технічну інформацію» 

патентна документація є складовою частиною інформаційних ресурсів 

системи науково-технічної інформації України. За даними аналізу, 

така  документація  становить близько 70... 80% загального обсягу 

фондів науково-технічної документації, зокрема, в Державній науково-

технічній бібліотеці (ДНТБ) – більш 80%.  

Бурхливий розвиток комп’ютерних технологій і засобів 

комунікацій  в кінці ХХ-початку ХХІ століть зробило можливим 

існування принципово нових способів накопичення, обробки, пошуку і 

розповсюдження інформації, в тому числі в галузі охорони 
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промислової власності. За цей час були створені в патентних 

відомствах в процесі процедур надання прав на об’єкти промислової 

власності бази даних на машиночитаних носіях, які використовуються  

для пошуку в автоматизованому режимі і служать джерелом 

різноманітних за зм істом  (бібліографічні дані, реферати чи формули 

винаходів, повні описи, зображення промислових зразків і знаків для  

товарів і послуг) публікацій по об’єктах промислової власності на  

різних носіях: папері, магнітних або оптичних дисках. 

У мережі Інтернет є багато джерел з достовірними відомостями 

про патенти, опублікованих національними та міжнародними 

патентними бюро.  

При здійсненні патентних досліджень можна використовувати 

різні джерела , але частіше фахівці починають роботу за наступними 

сайтів:  

1. USPTO Patent Full-Text  and Full - Page Image Databases  - 

патенти США : http://patft.uspto.gov/ .  

2. Esp@cenet – матеріали патентів США, Японії та багатьох 

інших країн, патентних заявок EPO - European Patent Office і ВОІВ: 

http://worldwide.espacenet.com/ .  

3. Державне підприємство «Український інститут промислової 

власності» (Укрпатент): https://base.uipv.org/searchINV/ .  

Кожна з цих баз даних має власну пошукову систему. Ці 

пошукові системи розрізняються можливостями, але всі вони 

побудовані на загальних принципах і прийоми пошукової роботи в них 

досить  близькі. Пошукова  задача для  них записується в бланку 

пошуку, який включає в себе поля для введення значень базових 

атрибутів патентного документа. Деякі з систем надають кілька  

варіантів бланків – для звичайного, швидкого, складного пошуків , які 

розрізняються кількістю пошукових атрибутів і можливістю  

застосування нечітких запитів .  

Так, під час викладання  дисципліни «Інтелектуальна власність» 

авторами використовується база даних «Винаходи (корисні моделі) в 

Україні», яка розроблена Українським  інститутом промислової 

власності і має постійну сторінку в мережі Інтернет - 

http://base.uipv.org/searchINV/.  

За результатами пошуку в базі даних проводиться відбір 

відповідних патентів на винаходи (корисні моделі), що відповідають 

умовам відбору. 

Таким чином, отримана інформація з використанням бази даних 

«Винаходи (корисні моделі) в Україні» дозволяє інтенсифікувати  

проведення процесу патентного дослідження на різних етапах 

http://patft.uspto.gov/
http://worldwide.espacenet.com/
https://base.uipv.org/searchINV/
http://base.uipv.org/searchINV/
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створення та використання об’єктів  промислової власності, а також  під 

час курсового та дипломного проектування для визначення  

орієнтовного рівня розвитку сучасної техніки. 
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Одним із пр іоритетів сучасного суспільства є розвиток освіти. 

Якісна освіта дозволяє готувати спеціалістів високого рівня для 

вирішення р ізноманітних завдань. Університетські бібліотеки, будучи 

частиною освітнього середовища, виконують функції інформаційного 

забезпечення навчального процесу та наукових досліджень. 

Університетські б ібліотеки стали важливими центрами переробки 

інформації, навчання користуванню пакетами прикладних 

бібліотечних та інформаційних ресурсів, наукометричними базами 

даних. Знання, що були набуті в університетській бібліотеці, з пошуку, 

відбору та подання  наукової інформації, підтримка високого р івня 

інформаційної культури, відповідність форм доступу до освітніх 

ресурсів сучасних технологій навчання в значній м ірі впливають на 

формування компетенцій випускників навчальних закладів, їх 

конкурентоспроможності на ринку праці [1].  

Разом з тим щодо університетських бібліотек зберігається 

інерція сприйняття їх як допоміжних структур, що відповідають за 

зберігання і видачу, в першу чергу, навчальної літератури. Цьому 

сприяють освітні стандарти, в яких тема бібліотек пов’язана виключно 

з виконанням норм книгозабезпечення [2].  

Одним із завдань сучасної університетської бібліотеки є 

розвиток бібліотечних і онлайн-сервісів, підтримка бібліотекою 

різноманітності навчальних середовищ [3]. 

Бібліотека в останні роки  стала тією самою галуззю, де розвиток 

технологій призвів до величезної швидкості зм ін всієї суті і концепції 

роботи. Велике значення в роботі сучасних бібліотек набувають 

онлайн-сервіси. Онлайн-сервіси являють собою програми або сайти, 
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що працюють на віддаленому сервері і надають різноманітні послуги, 

що значно полегшує роботу і дозволяє  істотно заощадити час  [4]. 

Сучасні інформаційні технології впливають практично на всі 

галузі людської діяльності. Не є винятком і бібліотечні системи. 

Комп’ютерні технології значно збагатили традиційні бібліотечні 

сервіси, дозволили зробити пошук необхідної бібліотечної інформації 

більш ефективним, швидким і зручним. Бібліотеки у всьому світі 

перебудовують свою діяльність відповідно до вимог інформаційного 

століття.  

Однією з сучасних тенденцій є об'єднання зусиль бібліотек для 

реалізації окремих технологічних процесів. Бурхливий розвиток 

комп'ютерних і мережевих технологій дозволяє бібліотекам на якісно 

новому рівні задовольняти інформаційні потреби користувачів, 

зокрема – надати можливість для отримання доступу до 

інформаційних ресурсів і послуг в мережевому режимі. Реальністю 

стає віддалене обслуговування користувачів, яким надано можливість 

отримувати бібліотечні послуги, не приходячи до бібліотеки, 

безпосередньо з робочого місця або прямо з дому. Орієнтування 

бібліотечної роботи не тільки на реального, а й на віртуального читача 

розширює аудиторію бібліотеки до  глобальних масштабів. Онлайн-

сервіси бібліотек є затребуваною формою обслуговування віддалених 

користувачів в мережевому середовищі, активно розвивається в усіх 

типах сучасних бібліотек світу.  
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Розвиток сучасних інформаційних і комунікаційних технолог ій, 

зростання кількості інформації дедалі більше визначають сутність 

нашої епохи, а саме: посідають центральне місце в процесі 

інтелектуалізації суспільства, розвитку освіти, науки й культури. 

Інформаційно-комунікативні технології відіграють основну роль у 

забезпеченні взаємозв’язку між різними соціальними групами й 

суспільними структурами, громадянським суспільством і владою, а 

також у системах підготовки та поширенні інформації. Наукова 

бібліотека Харківського державного університету харчування та 

торгівлі (НБ ХДУХТ) рухається в ногу з часом та постійно знаходить 

нові актуальні шляхи надання інформації, яка є глобальним, 

невичерпним потенціалом людства, яке ввійшло в нову епоху розвитку 

цивілізації, зокрема, в епоху становлення інформаційного суспільства.  

За 2019-2020 навчальний рік бібліотекою ХДУХТ була 

виконана добре, як на наш погляд, робота в інформаційному просторі, 

а саме такий вид роботи був актуальним у зв’язку з вимушеним 

карантином під час пандемії.  

Важливим аспектом роботи бібліотеки є спільна організація 

заходів р ізного формату із студентським самоврядуванням, 

спрямована на покращання молодіжного життя в університеті та 

якнайбільшого  зацікавлення студентів. Аналізуючи виконану роботу, 

слід зауважити, що бібліотекою було проведено багато презентацій, 

книжкових виставок, фотовиставок, семінарів, створено віртуальні 

публікації та інсталяції на різних інформаційних платформах, 

наприклад: 
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у вересні до Тижня «Зробіть доступ до знань вільним!» – 

віртуальну презентацію «Репозитарій ХДУХТ»; 

у березні відбувся семінар «Ефективне використання ресурсів 

Springer Nature. Платформа Springer Link і нові можливості роботи з 

метаданими та повними текстами»;  

у квітні проведено фотовиставки до Всесвітнього Дня авіації та 

космонавтики – «Тайны звездных миров» та «Космос – дорога без 

конца». Також продемонстровано  віртуальну інсталяцію «Книга має 

створювати читача»; 

у травні до 180-ої річниці від дня народження Марка 

Кропивницького було представлено віртуальну фотогалерею 

«Видатний діяч українського театру» . Зроблено фоторепортаж –  

«Наукова бібліотека в умовах послаблення карантину. Ми раді бачити 

студентів на пунктах видачі літератури»; 

у червні до 120-ої річниці від дня народження відомого 

французького письменника і льотчика Антуана де Сент-Екзюпері 

створено презентацію збірки оповідань «Політ кр ізь століття».  

Проведено презентацію «Книги – ювіляри 2020 року». 

Віртуальні публікації було створено на такі теми: «Великдень 

іде – свято в душі несе!», «Мистецтво бути здоровим» , «Мужність і 

біль Чорнобиля», «Родина – мій дім, мій оберіг», «Незгасаючий вогонь 

безсмертя», «Усе бере від Матері початок… Матуся наша – ангел на 

землі!», «О мово, душа голосна України», «Чарівна краса вишиванки».   
Зараз усе більш популярним стає створення в наукових і 

освітніх установах власних архівів наукової інформації – електронних 

репозитаріїв, що містять підготовлені співробітниками наукові статті, 

книги, навчально -методичні посібники тощо. Дуже важливо, щоб 

створення і підтримку таких архівів у цих закладах взяла на себе саме 

бібліотека.  

Тож, враховуючи старання працівників наукової бібліотеки 

ХДУХТ відповідати р івню сучасного стрімкого розвитку, наша 

бібліотечна установа відіграє ключову роль у забезпеченні усіх 

користувачів науковою інформацією незалежно від того, з яких джерел 

ця інформація надходить. Читач, який звертається до бібліотеки, має 

можливість отримати інформацію ззовні (за межами університету), так 

і інформацію, створену в університеті (наприклад, з локального 

репозитарію) як в електронному вигляді, так і в друкованому. Саме 

тому науковою бібліотекою вишу створено та підтримується належне 

функціонування інституціонального репозитар ію ХДУХТ, її 

співробітники постійно поповнюють новими матеріалами електронний 
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репозитарій, де можна ознайомитись з повною версією наукового чи 

навчального документу.  

Таким чином, використання новітніх інформаційних технологій, 

створення власних електронних ресурсів і визначення тенденцій 

їхнього подальшого розвитку в роботі наукової бібліотеки ХДУХТ 

дають змогу значно розширити коло користувачів за межами 

бібліотеки. 
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Внедрение инновационных технологий позволяет вносить 

изменения в традиционные формы библиотечно -информационного 

сервиса, в том числе и выставочные. На современном этапе развития 

цифровых технологий виртуальные выставки завоевали признание 

среди пользователей библиотек разных типов и видов. Виртуальная 

выставка – один из информационных продуктов библиотечно -

информационного обслуживания онлайн-пользователей. Необходимо 

заметить, что рекламные ролики – буктрейлеры являются 

виртуальными выставками одной книги.  

Предоставление библиотеками виртуальных выставок на сайтах 

библиотек, в социальных сетях и других сервисах Интернет для 

удаленного пользователя, т.е. потребителя информации, который 

может получить информационные услуги в удобное для себя время и в 
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комфортном месте рассматривается как онлайновая библиотечно -

информационная услуга. 

Сегодня существует несколько видов виртуальных книжных 

выставок. Наиболее распространённым вариантом являются 

виртуальные выставки, выполненные в программе  презентации в 

формате Power Po int. 

Ещё одним программным обеспечением, которое используется в 

производстве выставок, как информационных продуктов для 

обслуживания удалённых пользователей, является сервис Calameo. 

При работе с Calameo создается информационный продукт, который 

напоминает работу с бумажными документами. Выставку можно 

перелистывать, делать пометки, задавать масштаб изображения, можно 

подключать музыкальное сопровождение.  

Сегодня работники библиотек успешно осваивают 

информационные технологии, поэтому много экспериментируют с 

различным программным обеспечением, которое можно использовать 

без затрат. Поэтому, можно использовать для создания виртуальных 

выставок сервис «GoogleDоcs». Эта технология имеет рабочую область 

и полный инструментарий для библиотечных выставок и других 

мультимедийных ресурсов. 

Также порекомендуем для создания виртуальных выставок 

презентации Zoho Show. Сервис позволяет пользователям компоновать 

презентации или импортировать из библиотек презентаций Microsoft 

PowerPoint или OpenOffice. Этот стандартный набор инструментов 

предназначен для редактирования слайдов.  

Мультимедийная технология Windows Movie Maker проста для  

пользования начинающими. На ее  основе можно легко сделать слайд-

шоу из фотографий или видеороликов из видеофайлов. Ролик 

создается из отобранных фотографий, спецэффектов и музыкальных 

файлов.  

iMovie – является фирменным редактором видео от Apple для 

быстрого монтажа роликов. В приложения удобный интерфейс, есть 

поддержка выполнения операций с помощью жестов Mult i-Touch. На 

его основе можно импортировать видео и фото из раздела «Галерея».  

Видеоредактор PowerDirector даёт возможность редактировать 

видео с видеоэффектами, медленным и обратным видео. Этот простой 

редактор даёт возможность создавать звуковые эффекты и эффекты 

экшн-фильма, используя chroma key для создания фильмов 4K и 

обмена ими в социальных сетях.  

Сервис для создания качественных видеороликов из отдельных 

клипов Adobe Premiere Clip так же можно применять в библиотеках. В 
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приложении можно делиться созданными видеороликами или 

обрабатывать их. Перетаскиванием выбирают место для клипа или 

фотографии, лишние части можно вырезать и добавить визуальные 

эффекты коррекцию освещенности, переходы и другое. Готовые 

видеоролики можно публиковать в Facebook или YouTube, а также 

отправлять в Premiere Pro CC для дальнейшего редактирования.  

Следующий редактор Quik от GoPro позволяет создавать из 

фото или кусков видео целостный ролик автоматически или вручную. 

Материал можно добавлять из галереи GoPro Plus или Live Photos. 

Приложение распознает лица и цвета. Можно настроить  кадры и 

изменить любой нужный участок, выбирать стиль видео с эффектами и 

переходами, отредактировать шрифт, фильтры, интенсивность 

фильтров или графику.  

InShot – редактор видео высокой четкости, который позволяет 

экспортировать видео без потери качества. Это отлично подходит для 

обрезки и разбивания длинного видео на небольшие видеоклипы. Есть 

инструмент для размытия фона в видео и фотографиях. С помощью 

InShot можно добавлять музыку, тексты и наклейки на свое видео.  

С VivaVideo можно легко создать видеоисторию несколькими 

нажатиями. Здесь есть специальные эффекты, наклейки, фильтры, 

анимационные клипы и субтитры для наполнения и создания видео.  

Виртуальные выставки можно представить в разных форматах 

на основе различных программ. В электронном виде выставку в любое 

время можно изменить: поменять слайды и их расположение, убрать 

ненужные, вставить новые, изменить цветовую гамму, общий дизайн и 

многое другое. Виртуальная выставка всегда мобильна.  

Подходы к организации виртуальных выставок могут быть 

различными. Это  и консервативные формы с изображением обложек 

книг, фото и изобразительными материалами, аннотациями изданий, а 

также рекламные и анимационные ролики, посвящённые книгам, 

юбилейным датам и другим развивающим темам. При организации 

виртуальных выставок превалируют авторские идеи и не всегда 

следуют классическим правилам традиционных библиотечных 

выставок, но информация по теме должна  быть как можно полнее. 

Главное – достигнуть основной цели – привлечь внимание 

пользователей информации к теме, которой посвящена выставка. 

Например, научная  библиотека Харьковского государственного 

университета питания и торговли выставляет виртуальные выставки 

как на сайте, так и в социальных сетях. Наиболее оригинальные 

авторские решения имеют следующие выставки: «Небесная Сотня», 

«Фотовыставка памяти героев Небесной Сотни», «Памятники 
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Великому Кобзарю в Европе», «Фотовыставка ко дню Европы в 

Украине», «Журавли. Музыкальная композиция ко Дню Победы»,  

выставка одной книги «Крути : і сум, і біль, і вічна слава», «Великий 

пост», «Хай буде все небачене побачено», «Выставка одного 

стихотворения» ко дню рождения Лины Костенко, «Отец Вадим: 

православное целебное питание»,  «Слушай песню ветра».  

Работая над виртуальной выставкой, необходимо уделить 

внимание дизайну. Тщательно продумать цветовые и графические 

решения для привлечения внимания и интереса пользователей. Для 

различных изображений необходимо продумать масштаб и 

гармонично подобрать цветовую гамму. При размещении изображений 

рекомендуется оставлять половину экрана пустым для текста. 

Существуют условия для обеспечения зрительного комфорта 

пользователей при работе с информацией в электронном виде: 

контрастность изображения зависит от размеров объекта. Повышать 

контрастность необходимо при уменьшении масштаба изображения.  

Использование видео и анимационных заставок помогает 

создать  динамичность виртуальной выставки. Применение 

мультимедийных технологий  даёт возможность использовать аудио- и 

видеоформаты, звуковые файлы и видеоролики, сделать выставку 

интерактивной. Интерактивный режим осуществляет коммуникацию, 

при которой пользователь и библиотекарь посредством 

информационных технологий осуществляют обмен информацией. 

Ознакомившись с виртуальной выставкой, пользователь информации 

имеет возможность вести диалог. Он проявляет интерес, высказывая 

своё мнение, добавляя комментарии, свои знания и материалы, 

участвует в обсуждении заданной темы, создавая беспрерывную 

обратную связь.  

К основным правилам создания виртуальной выставки 

целесообразно отнести полноту, качество и привлекательность 

материала. Вначале необходимо представить информацию о теме 

виртуальной выставки. В тексте, сопровождающим материалы, можно 

разместить аннотации, цитаты, биографические справки, 

библиографические описания.  

Таким образом, в процессе освоения многообразных 

программных продуктов для создания виртуальных выставок и 

изучения различных правил каждая библиотека нарабатывает опыт, 

обучает персонал в направлении производства и предоставления 

современных продуктов библиотечно-информационного сервиса 

удалённым пользователям, слагает свой стиль в создании виртуальных 

выставок. 
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Бібліотека – один з найдавніших культурних інститутів. За 

довгий період людської історії її соціальні функції зазнали істотних 

змін. Призначенням перших бібліотек було зберігання документів. З 

часу свого виникнення до сьогоднішніх днів бібліотека 

еволюціонувала від сховища знань для небагатьох обраних до самого 

популярного і універсального джерела інформації. В певний час 

відчувалось помітне відставання в розвитку бібліотек від р івня 

сучасного суспільства, і тому в традиційному своєму розумінні в житті 

суспільства бібліотека відігравала все меншу роль.  

В сучасних умовах збільшились можливості читачів, які 

отримують доступ до віддалених електронних ресурсів, можуть 
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працювати з джерелами на різних носіях, користуватися розширеним 

складом підписок. Використання веб-технологій в процесах 

комплектування допомагає вирішити безліч проблем з організації 

фондів: упорядкування і систематизація даних про численні ресурси і 

їх джерела, створення повнотекстових бібліотек, забезпечення доступу 

до віддалених електронних ресурсів.  

Отже, якщо інформацію можна отримати в Інтернеті, то, на 

думку багатьох, не має необхідності за цією інформацією йти в 

бібліотеку. Однак, ті фахівці, які займаються інформатизацією 

бібліотек, вир ішують швидше інформаційно-технологічні, а не 

соціально-культурні завдання. Вважається, що, якщо оцифрувати 

бібліотечні фонди, впровадити електронні каталоги і встановити 

швидкісний телекомунікаційний зв'язок між бібліотеками, то таким 

чином буде гарантовано розквіт б ібліотечної справи. Але суспільство 

повинно бути ще й духовним, а не тільки інформаційним або 

поінформованим. В даному випадку потр ібна функція спілкування, 

обговорення, співпереживання, яка виконується науковою бібліотекою 

Харківського державного університету харчування та торгівлі (НБ 

ХДУХТ) досить успішно.  

НБ ХДУХТ сьогодні – це вже далеко не тільки книги, а сучасна 

бібліотека, в першу чергу, інформаційний центр, Вона руйнує свої 

фізичні кордони, переходить з реального простору у віртуальний. З 

одного боку, вона пропонує доступ до інформаційних ресурсів, 

представлених в мережі Інтернет. З іншого – створює власні 

електронні інформаційні ресурси, доступні за її фізичними стінами: 

різні бази даних, колекції оцифрованих документів, інституціональний 

репозитарій ХДУХТ, електронний каталог , ресурси веб-сторінки 

бібліотеки, сторінку "Бібліотека ХДУХТ" у мережах Faсebook, 

Instagram, YouTube. Велике значення надається рекламі діяльності 

бібліотеки, розширення кола учасників груп у соціальних мережах, 

проводяться наукові та методичні семінари і конференції, книжкові 

виставки, святкування р ізних подій, таких як: День бібліотек, День  

науки, Свято трійці, 8 березня тощо. 

Працівники наукової бібліотеки ХДУХТ прагнуть оперативно 

здобувати ті видання, які відповідають сучасним потребам, 

виписуються періодичні видання, поповнюється фонд мультимедійних 

та електронних ресурсів.  

Всі працівники нашої б ібліотеки освічені, грамотні, виховані, 

доброзичливі, компетентні, ерудовані, креативні. Вони здатні 

працювати в команді, вміють користуватися комп'ютерними 

технологіями і, взагалі, прагнуть до інновацій.  

http://elib.hduht.edu.ua/
http://elib.hduht.edu.ua/
http://elcat.hduht.edu.ua/
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/news-bibl
http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/news-bibl
https://www.facebook.com/groups/233460583745457/?ref=bookmarks
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Наукова бібліотека ХДУХТ – це сучасна бібліотека, що 

орієнтується на особистість і її потреби. Це і куточок для відпочинку, в 

якому користувач відчуває себе захищеним, де можна не тільки 

отримати інформацію, але і комфортно поспілкуватися з працівниками 

бібліотеки, колегами і студентами. 

Перспективами розвитку бібліотеки є: безперервне поліпшення 

якості інформаційно-бібліотечних послуг за рахунок повного і 

оперативного комплектування фонду усіма джерелами інформації, їх 

відображення в електронному каталозі, а також швидкого і зручного 

надання для використання; забезпечення користувачам доступу до 

будь-яких видів джерел не тільки зі свого фонду, але і з фондів інших 

бібліотек та інформаційних центрів; продовжувати навчати 

користувачів інформаційній культурі і надавати додаткові сервісні 

послуги. 

Якщо говорити про те, якою має бути сучасна бібліотека, то, на 

мій погляд важливим моментом є і її зовнішня привабливість, 

наявність зручних меблів та сучасного мультимедійного обладнання.  
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У внутрішній системі забезпечення якості освіти питання 

дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього 

процесу є актуальним і потребує постійної уваги адміністрації закладу 

вищої освіти, оскільки від цього залежить довіра до результатів 

наукових досліджень та позитивний імідж ЗВО в цілому [1]. Бібліотека 

ХДАК активно долучилася до нового напрямку роботи, розуміючи, що 

всі зміни в науково-освітньому середовищі закладу стосуються 

безпосередньо й бібліотечної діяльності. Бібліотеці було 

запропоновано здійснювати технічну перевірку робіт науково -

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти на ознаки 

плагіату як важливої складової академічної доброчесності.  

Для реалізації принципів академічної доброчесності в науково -

освітньому процесі, ініційованих і закріплених у законодавчих 
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документах МОН України, академією створено низку нормативно -

правових документів, зокрема «Кодекс академічної доброчесності 

ХДАК», «Положення про систему запобігання академічного плагіату 

та виявлення його в наукових роботах працівників і здобувачів вищої 

освіти ХДАК», «Положення про Комісію з питань академічної 

доброчесності та корпоративної етики ХДАК». Розроблено процедуру 

перевірки робіт від написання заяви учасником освітнього процесу про 

його готовність до перевірки й усвідомлення ним наслідків стосовно 

порушення норм та принципів академічної доброчесності до 

остаточного висновку про результати перевірки. Усі документи 

розміщено на сайті академ ії.  

За останні два роки питання дотримання принципів академічної 

доброчесності набуло поширення, про що свідчать чисельні публікації 

у фахових періодичних виданнях та поява різних законодавчих та 

рекомендаційних документів, які не тільки визначають предметно 

сутність академічної доброчесності, але й види покарання за її 

недотримання.  

Наразі у доповіді немає сенсу розкривати всю терміносистему 

академічної доброчесності та плагіату, оскільки сутність і поняття їх 

визначено основними законодавчими документами та створено 

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна 

доброчесність» Закону України «Про освіту» № 2145 від 05.09.2017 р. 

[4]. 

У листі МОН № 1/9-263 від 20.05.2020 р. «До питання 

уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної 

доброчесності» наголошується, що перевірка кваліфікаційних робіт 

здобувачів  освіти  та  дисертацій на  здобуття наукових ступенів є 

обов’язком закладу вищої освіти, а не здобувача [1]. Тому академією 

було укладено договір з ТОВ «Плагіат» (Польща, Львівське  

представництво) щодо перевірки дисертацій, наукових статей та  

кваліфікаційних робіт студентів освітніх рівнів «бакалавр» та 

«магістр». Ця Програма перевірки на виявлення запозичень вже 18 

років плідно використовується провідними ЗВО України, Польщі, 

Румунії та інших країн. У своєму арсеналі для перевірки робіт вона 

має потужну базу даних RefBooks , яка містить більше 3 млн текстів від 

редакторів та авторів та, за програмою обміну базами даних, доступ до 

репозитаріїв інших ЗВО [5].  

На сьогодні бібліотекою здійснено близько 700 перевірок 

наукових робіт, з яких 517 – кваліф ікаційні випускні роботи здобувачів  

вищої освіти. За результатами технічної перевірки робіт на виявлення 

запозичень 60 % здобувачів вищої освіти мають високий результат. У 
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вищенаведеному листі МОН акцентується увага на тому, що висновок 

про наявність чи відсутність академічного плагіату мають робити 

кваліфікаційні експерти, обізнані як у технічних аспектах виявлення 

текстових збігів, так і в сучасному стані предметної області 

досліджень [1]. Від наукового керівника, як експерта досліджуваної 

галузі кваліфікаційної роботи учасника освітньої діяльності, 

вимагається відповідально підійти до аналізу результатів перевірки й 

обґрунтувати висновки в протоколі аналізу звіту подібності, зразок 

якого формується програмою. Прийнята в академії «Шкала індексу 

оригінальності тексту» є орієнтовною й носить рекомендаційний 

характер. Коефіцієнти унікальності, зазначені в ній, без експертного 

висновку та детального розгляду результатів перевірки не можуть 

вважатися остаточним результатом.  

Надважливим у роботі бібліотеки є постійна роз’яснювальна 

робота серед учасників освітнього процесу щодо недопущення ними 

плагіату в роботах; про наявність та зміст внутр ішніх та відомчих 

нормативно-правових документів стосовно дотримання принципів 

академічної доброчесності та міри відповідальності за 

недоброчесність. При зустрічах зі здобувачами вищої освіти 

акцентуємо увагу на ґрунтовному аналізі джерельної бази при 

написанні кваліфікаційної випускової роботи; уміти вдумливо 

перефразувати (не слово в слово) тексти різних авторів з обов’язковим  

посиланням на них; нагадуємо про необхідність обов’язково 

посилатися на інтернет-ресурси, які були використані у дослідженні; у 

жодному разі не використовувати маніпулятивні технології для обходу 

антиплагіатної програми. Ми схильні поділяти  думку розробників  

програми, що навмисний плагіат або маніпуляції з текстом є приводом 

недопущення роботи до захисту. 

Кваліф ікаційні випускні роботи, які за аналізом експертів та 

наукового керівника є самостійними науковими дослідженнями,  

розміщуються у Репозиторії ХДАК (http://95.164.172.68:8080/khkdak-

xmlu i/). Відповідно до «Положення про Національний репозитарій  

академічних текстів», «Регламенту роботи Національного репозитарію  

академічних текстів» [2, 3], ЗВО зобов’язані передавати  власні 

академічні тексти до центрального репозитарію, забезпечуючи 

максимальну доступність користувачів до якісної вітчизняної наукової 

інформації.  

 

 

 

 

http://95.164.172.68:8080/khkdak-xmlui/
http://95.164.172.68:8080/khkdak-xmlui/
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На початок 1990-х років здавалося, що методичні функції 

бібліотек відійдуть у небуття. Концепція методичної роботи в 

радянській інтерпретації бібліотечною спільнотою вже не 
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сприймалася. Опоненти методичних служб вважали методистів 

провідниками догматичної ідеології, звинувачували їх у тому, що вони 

обмежували творчу ініціативу бібліотекарів, сприяли знеособленню 

праці, робили її одноманітною і трафаретною. Деякі бібліотеки почали 

ліквідовувати методичні підрозділи, або перетворювали їх на відділи 

консалтингу, менеджменту, маркетингу, тобто на відділи з більш 

обмеженими, порівняно з методичними відділами, функціями. 

Але згодом бібліотечна спільнота прийшла до усвідомлення, що 

методична служба себе не вичерпала і без ідеологічного навантаження, 

без жорстких централізованих принципів і методів методичного 

керівництва вона може виконувати свої важливі системні функції. 

Поступово почалося «оздоровлення» методичної діяльності.  

Переглядаються радянські сутнісні поняття методичної 

діяльності. Відбувається зміна основоположних принципів, механізмів 

методичної підтримки, а саме: змінюється цільова орієнтація 

методичного забезпечення (допомога, підтримка, супровід), 

починають розвиватися партнерські відносини між методичними 

центрами і бібліотекарями, змінюється стиль методичної практики з 

директивного на рекомендаційний.  

Відсутність диктату, однакових для всіх «правил гри» сприяли 

тому, що кожна бібліотека змогла обирати сво ї, властиві тільки їй, 

варіанти діяльності. Процес трансформації методичної служби в 

Україні здійснювався стихійно, конструктивної програми її 

модернізації бібліотечна спільнота не запропонувала. Не відбулося 

оновлення  нормативно-правового забезпечення сфери методичної 

діяльності. 

Водночас методичний простір почав розширюватися за рахунок 

небібліотечних структур. Першими такими структурами стали 

громадські б ібліотечні товариства. Одним із них було Харківське 

бібліотечне товариство (ХБТ), створене у 1990 р., яке ставило завдання  

сприяти розширенню співробітництва бібліотек, їх кооперації та 

координації. Важливу роль у налагодженні комунікації між 

бібліотеками різних видів відіграла секція науково-методичної роботи 

при ХБТ, створена у 1997 р. З 2011 р. секція продовжує працювати при 

Харківському відділенні Української б ібліотечної асоціації (УБА).  

Активно здійснює методичну діяльність УБА, беручи участь у 

розробці методичних і нормативних документів, ініціюючи 

інноваційні проєкти, займаючись адвокацією, підвищенням 

кваліфікації бібліотечних працівників. УБА співпрацює з 

вітчизняними та закордонними фондами, організаціями (фонд  

«Відродження, «Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів» 
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(IREX). Інститут відкритого суспільства, Британська Рада, Гете-

Інститут, Посольство США в Україні). З їхньою допомогою були 

реалізовані проєкти, які дали змогу осучаснити роботу українських 

бібліотек. УБА виступила партнером у реалізації одного з найбільш  

масштабних міжнародних проєктів в Україні – «Бібліоміст». Завдяки 

цій програмі в Україні відкрито і оснащено сучасною комп’ютерною 

технікою 25 тренінгових центрів, б ібліотекарі отримали змогу брати 

участь у різних програмах професійного розвитку, онлайн конкурсах. 

Все це сприяло формуванню нового професійного світогляду 

методистів. 

Сучасна методична практика відр ізняється різноманітністю 

змісту, форм, методів, продуктів методичної діяльності. Залишилися й 

традиційні напрями: аналізування діяльності бібліотек, методичний 

моніторинг, виявлення і впровадження інновацій, розробка методик і 

підготовка методичних матеріалів,  організація безперервної освіти 

бібліотечних кадрів. У той же час з’явилися і розвиваються не властиві 

раніше методичній службі такі  напрямки, як прогнозування, проєктно-

програмна діяльність, рекламна діяльність, паблік-рілейшинз. 

Базовим для методичної діяльності був і залишився аналітичний 

напрямок. Саме на основі аналізу будується вся система методичної 

допомоги бібліотекам. Методичні центри приділяють цьому напряму 

велику увагу: здійснюють  моніторинг розвитку бібліотечної справи в 

регіоні, готують аналітичні огляди діяльності роботи бібліотек. 

Обласні наукові б ібліотеки щороку готують статистичні збірники та 

аналітичні огляди, експертно-діагностичні аналізи діяльності бібліотек 

області, як-то: «Діяльність бібліотек Івано-Франківської області за … 

рік», «Бібліотеки Вінничини у … році»,  «Волинь бібліотечна: … рік», 

«У нас у бібліотеках» (Закарпатська ОУНБ) тощо.  

Методична робота все частіше містить елементи наукової праці: 

проведення діагностики бібліотечної системи, підготовка концепцій, 

прогнозів і перспектив розвитку бібліотек, бібліотечної галузі в 

цілому, розробка  нормативів,  стандартів регламентів, підготовка 

наукових публікацій, здійснення наукових досліджень.  

Методичні центри збільшили обсяг видань науково -

методичного характеру, в яких подано методики нових видів 

бібліотечної діяльності: соціальне партнерство, тренінгова робота 

бібліотек, імідж та етика професійної діяльності бібліотек, адвокація 

тощо. В  обласних методичних центрах видаються  професійні 

журнали, зокрема: «Бібліотечна Дніпропетровщина», «Бібліотечна 

орбіта» (ОУНБ м. Кропивницький), «Бібліотечна практика» 

(Миколаївська ОУНБ), «Калейдоскоп досвіду» (Херсонська ОУНБ).  
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Радикально на цей напрямок вплинули інформаційні технології. 

Широке розповсюдження отримали дистанційні форми навчання: 

інтернет-конференції, онлайн -тренінги, вебінари («Бібліотечне 

обслуговування: нова реальність» «Модернізація б ібліотечних фондів» 

– Хмельницька ОУНБ), творчі майстерні методистів (Волинська 

ОУНБ), скайп-зустр ічі, онлайн клуби методистів (Хмельницька, 

ОУНБ), відеоконференції («Маркетинг у соціальних мережах: сучасні 

тренди та вимоги просування» – Рівненська ОУНБ), електронні 

дистанційні курси («Основи моніторингу та оцінки діяльності 

бібліотек», «Адвокація», «Бібліотеки – мости до  е-урядування» – 

Миколаївська ОУНБ).  

Професійний розвиток продовжує здійснюватися не лише у 

віртуальному, але у традиційному режимі, наприклад – в обласній 

школі бібліотечних інновацій (Чернівецька ОУНБ), школі 

бібліотечного лідера (Рівненська ОУНБ), обласній квітневій школі 

методиста, обласній травневій школі керівника -лідера, обласній 

виїзній проблемно-творчій лабораторії (Дніпропетровська ОУНБ), 

обласному конкурсі бібліотечних ініціатив «Сучасна бібліотека: 

розвиваємо місцеві громади» (Хмельницька ОУНБ), різноманітних 

тренінгах, ділових іграх тощо.  

Інформаційний напрям науково-методичної діяльності стає 

більш ефективним. Методисти здійснюють інформування про 

публікації, видання, методичні заходи, правові, нормативні та інші 

документи, використовуючи сайти, портали, соціальні медіа (блоги, 

сторінки у соціальних мережах, форуми тощо).  

Більшість головних методичних центрів України на 

бібліотечних сайтах створили окремі сторінки, присвячені методичній 

діяльності, наприклад: «Бібліотечному фахівцю», «Бібліотекарю», 

«Методист оn-lihe», «На допомогу бібліотекарю», «Фахівцю 

бібліосервісу» тощо. Першою розпочала цю діяльність Національна 

парламентська бібліотека України, створивши у 2004 р. методичний 

модуль «Бібліотекар України». Сьогодні це самостійний 

інформаційний ресурс, відомий як методичний сайт «Бібліотечному 

фахівцю», на якому представлена велика кількість корисної інформації 

для бібліотекар ів, а також надається можливість отримати віртуальні 

консультації з різних напрямів бібліотечної роботи.  

На тематичних модулях бібліотек України зосереджена велика 

кількість матер іалів, які потрібні методистам, зокрема з питань 

законодавчого забезпечення галузі, професійного розвитку (програми 

конференцій, семінарів, тренінгів), узагальнений досвід роботи 

бібліотек, видавнича діяльність, результати бібліотечних конкурсів, 
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методичні рекомендації. Матеріали методичного характеру зосередили 

також і на сайті УБА, де виставляється інформація для підвищення 

кваліфікації, висвітлюються новими бібліотечного середовища 

України тощо.  

Популярною формою мережевої комунікації стали бібліотечні 

блоги. У бібліотечному середовищі України їх, правда, небагато, хоча 

вони не є складними у створенні, підтримці, наповненні 

(«Бібліометодистка» – Хмельницька ОУНБ, «Методичний блог» – 

Рівненська ОУНБ, «Бібліосвіт міста» – Запорізька ОУНБ та ін.) 

Розповсюдженими стають бібліотечні сторінки у фейсбуці.  

Інформаційні технології суттєво вплинули на всі базові функції 

методичної діяльності – аналітичну, навчальну, інформаційну, 

комунікаційну. Моніторинг діяльності бібліотек можна здійснювати, 

використовуючи інформацію, представлену на бібліотечних сайтах. 

Тобто обстеження бібліотек здійснюється здебільшого у віртуальному 

середовищі. З’явилися  принципово інші способи інформування 

бібліотекарів і організації доступу до фахової інформації. Перенесення 

методичних ресурсів в електронне середовище робить їх більш 

доступними. У підвищенні кваліфікації широке розповсюдження 

отримали дистанційні форми навчання: онлайн вебінари, лекції та 

тренінги, інтернет-конференції. Це дозволило бібліотекам без 

додаткових затрат брати участь в навчальних заходах не тільки сво їх 

методичних центрів, але і будь -яких. В електронному середовищі 

здійснюється методичне консультування через скайп, електронну 

пошту, соціальні мережі. Дистанційні форми спілкування підвищили 

оперативність цієї діяльності. Віртуальне методичне середовище 

формує нові ролі методиста, серед яких – куратор контенту, редактор 

сайту, навігатор мережевих ресурсів. На жаль, поки що недостатньо 

розроблена методика самої методичної роботи в умовах електронних 

технологій. Не існують загальні моделі спеціалізованих сайтів, про що 

свідчить їх р ізноманітність. Не визначені жанри, напрями електронних 

методичних видань.  

Отже, в сучасному розвитку науково-методичної діяльності в 

Україні прослідковуються наступні тенденції:  

– формується нова концепція методичної роботи як відкритого 
методичного інформаційного простору, умови для якого с творили у 

тому числі і комп’ютерні технології;  

– відбувається розширення системи методичних структур, 

методична діяльність здійснюється не тільки державними, але і 

різними громадськими організаціями;  
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– активно використовується інформаційні технології в 

методичній діяльності, збільшується кількість електронних 

методичних ресурсів і забезпечується віддалений доступ до них;  

– характер перетворень стихійний, не керований.  
Методична діяльність українських бібліотек не втратила свого 

значення. Бібліотечній спільноті України вдалося довести її 

життєздатність, демонструючи вміння відмовлятися від застарілих 

стереотипів, шукати і знаходити шляхи її осучаснення, нові форми, 

нові напрями. Методисти продовжують виконувати свою основну 

функцію – аналізувати існуючий стан речей і надавати реальну 

методичну допомогу відповідно до соціального запиту суспільства. 

Методична діяльність буде зм інюватися разом з розвитком бібліотек і 

методисти мають бути  не тільки готовими до цих змін, але і навчатися 

працювати на випередження.  
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Протягом століть бібліотеки були збирачами інтелектуальної 

пам'яті людства,  установою, яка організовує використання інформації, 

необхідної для задоволення різноманітних інформаційних потреб 

читачів. Нині бібліотеки – це книгозбірні, здатні надавати в 

громадське користування результати розвитку цивілізації – скарби 

істор ії, культури, науки і технологічного розвитку; це установи, які 

організовують використання як документальної інформації, так і 

електронних ресурсів, необхідних для задоволення різноманітних 

інформаційних потреб читача.  

За останнє десятиліття послуги бібліотеки кардинально 

змінилися: бази даних, електронні каталоги, електронні книги, онлайн 
послуги, вебсайти бібліотек з пристосуванням до мобільних 

технологій, спілкування через сторінки у соціальних мережах – все це  

є невід’ємною частиною базового набору послуг бібліотеки і з огляду 

на це вже не скажеш, що відвідувач бібліотеки – це просто читач – той, 

хто читає, хто зайнятий читанням творів друку, до кого звернені твори 

писемності.  

Саме слово «читач» з'явилося в XVII ст.,  а  в XIX ст.. в 

бібліотекознавстві найбільш вживані терміни «читаюча публіка», 
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«передплатник бібліотеки», «відвідувач» та інше. У німецькому 

бібліотекознавстві з'являється термін «читаючий». Але тільки на 

початку ХХ століття воно набуло багаторічну монополію для 

позначення людей які звертаються в б ібліотеку. Однак розвиток 

бібліотечної практики, поява документів р ізних видів, що містить в 

них інформацію, яку можна сприймати не тільки за допомогою 

читання, але, наприклад, і слухання, провокували критичне ставлення 

до терміну читач [10].  

Значний інтерес як теоретиків, так і практиків бібліотечної 

справи 1960-1970-х рр. до питання іменування людей, що 

обслуговуються бібліотекою, був пов'язаний і з тим, що в результаті 

створення в країні органів науково-технічної інформації з'явилося 

словосполучення «споживач інформації» – близьке за змістом терміну 

читач в значенні «людина, що користується фондом громадської 

бібліотеки». В ці ж роки в наукових, особливо – в науково-технічних 

бібліотеках, активно використовувався термін абонент. Спочатку – у 

більш вузькому сенсі: як особа, яка отримує літературу заочно з 

фондів інших бібліотек за допомогою міжбібліотечного, заочного та 

інших видів абонементів. Потім досить часто поширювалося на всіх 

осіб, яких раніше називали «читачами». [11]. Термін «користувач 

бібліотеки», яким нині користується бібліотечна спільнота, закр іплено 

у  Законі України «Про бібліотеки і б ібліотечну справу», він 

використовується у Міждержавному стандарті ГОСТ 7.20 -2000 

«Бібліотечна статистика», ДСТУ України 7448:2013 «Бібліотечно-

інформаційна діяльність. Терміни та визначення»  тощо. [2,4,5,8]  

Нині все частіше об'єктів бібліотечного обслуговування 

називають «клієнтами». Саме цей узагальнюючий термін найточніше 

відображає суть сучасної бібліотеки, різноманіття затребуваних 

якісних інформаційно-бібліотечних послуг для максимально 

комфортного і зручного режиму використання. «Клієнтом» можна 

назвати і тих, хто  читає у бібліотеці книги, і тих, хто на сайті 

бібліотеки переглядає інформацію, прослуховує звукові файли , 

переглядає віртуальні ресурси, користується послугами, як 

традиційними так і вебпослугами бібліотеки тощо [1].   

Бібліотека вступає з читачем і користувачем саме у клієнтські 

відносини, при яких клієнт має право отримувати від бібліотеки, по -

перше, усі послуги, які вона йому готова і зобов'язана надати, а по -

друге,– забезпечити якість цих послуг. Це означає, що клієнт 

практично стає партнером бібліотеки. Поняття «клієнта» (customer) в 

бібліотеці було введено рекомендаціями 2011 року IFLA (Міжнародна 

федерація бібліотечних асоціацій та установ) щодо організації послуг 
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публічних бібліотек для позначення не лише дійсних користувачів 

бібліотеки, а й потенційних. За визначенням у цьому документі, клієнт 

– «фізична особа з вираженими бажаннями та потребами», яка  робить 

свій вибір – приймати чи ні послуги бібліотеки [9].  

Отже, питання щодо іменування людей, які обслуговуються 

бібліотекою завжди було пов'язане з послугами, які бібліотека 

надавала своїм читачам/споживачам /абонентам/відвідувачам 

заходів/користувачам/клієнтам.  

Яке ж обслуговування можна назвати клієнтоорієнтованим?  

У бібліотеці клієнтоорієнтованість можна розуміти як вміння 

виявляти потреби клієнта і створювати пропозицію послуг у формі, яка 

буде оптимальна для кожної конкретної людини [3].  

 Запровадження нових форм обслуговування клієнтів 

(користувачів) дозволяє підвищити кваліф ікацію усіх співробітників 

бібліотеки. Якщо бібліотека як соціокомунікаційна установа, має намір 

зайняти чи зберегти лідерські позиції, без стандартів обслуговування 

користувачів їй не обійтися .  

Наукова бібліотека ХНТУСГ намагається переформовувати 

свою діяльність на клієнтоорієнтоване обслуговування, яке 

спрямовується на задоволення потреб та очікувань споживача як 

ключового клієнта бібліотеки. Фахівці Бібліотеки прагнуть знати, хто  є 

нашими клієнтами, розуміти їх очікування й потреби, розмовляти з 

ними однією мовою, спілкуватися зручним способом тощо. Для 

забезпечення освітнього процесу і супроводження наукової діяльності  

створено унікальні продукти та послуги, які надають конкурентні 

переваги і дозволяють досягати балансу взаємних відносин між 

бібліотекою і студентами/викладачами/науковцями. Тримати руку на 

пульсі і не пропустити важливих змін в очікуваннях клієнтів 

допомагає постійне комунікування з ними, вчасне донесення 

актуальної інформації та якість обслуговування. Бібліотека прагне 

бути максимально зручною і зрозумілою, намагаючись візуалізувати 

те, що пропонується клієнтам, використовуючи для цього новітні 

інформаційні технології. Лише знаючи свого клієнта, розуміючи його 

потреби і передбачаючи його потенційні бажання, можна було 

створити продукти і послуги, від яких вже неможливо відмовитися. 

Так, останнім часом було запроваджено в межах проєктної діяльності, 

нові різнопланові інформаційні сервіси – «Календарний кошик» та 

«Вебпортфоліо науковців ХНТУСГ» [7].  

Окрім розуміння сьогоденних запитів клієнтів важливо вчасно 

спрогнозувати їх потенційні або несвідомі потреби, швидко та 

адекватно зреагувати на зміни в інформаційному середовищі та 
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удосконалювати форми обслуговування. Це спонукає «примірювати» 

на себе нові ролі – бібліотекаря-фасилітатора, бібліотекаря-тьютора, 

бібліотекаря-модератора, комьюніті-менеджера тощо [6]. Саме від 

цього буде залежати стратегія розвитку послуг бібліотеки, надання 

яких забезпечить гідний рівень роботи бібліотеки, що сприятиме 

укріпленню її лідерських позицій.  
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інтернету по відношенню до всіх технологічних процесів в науковій 

бібліотеці. Використання веб-технологій радикально змінює 

технологічні процеси діяльності бібліотеки, починаючи з циклу 
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процессам в научной библиотеке. Использование веб-технологий 

радикально меняет технологические процессы деятельности 

библиотеки, начиная с цикла формирования фондов. Благодаря им 

возможны: комфортный и быстрый поиск необходимых источников, 
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Інтенсивно розвиваючись, розширюючи свій функціональний 

потенціал, інформаційні технології знаходять все більш досконалі і 

різноманітні способи застосування в бібліотечній роботі. Світовий 

досвід практичної діяльності б ібліотек показує, що в сучасних умовах 

стратегічні цілі в області технології залежать від досягнутого р івня 

бібліотеки і багато в чому визначають стратегічну модель розвитку 

бібліотеки в довгостроковій перспективі. Змінені умови вимагають 

нових підходів до формування стратегії технологічного зростання, 

механізмів, методів її найбільш ефективного здійснення, адекватних 

потенціалу бібліотеки і завданням, які стоять перед нею.  

Можливості мережевих технологій дозволять бібліотекам, крім 

поліпшення якості інформаційно-бібліографічного та довідкового 

обслуговування користувачів, розвивати кадрові та ф інансові ресурси; 

удосконалювати м іжбібліотечну взаємодію  і раціоналізувати 

бібліотечну технологію.  
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Але проблема полягає в необхідності стратегічного осмислення 

і комплексного підходу до застосування потенційних можливостей 

інтернету по відношенню до всіх технологічних процесів в науковій 

бібліотеці. Актуальним стає побудова комплексної моделі, що виражає 

типове рішення використання сучасних можливостей веб -середовища 

для оптимізації технології в науковій бібліотеці.  

Одне з основних напрямків технологічних зм ін інноваційного  

характеру в бібліотеці – використання нових прийомів і методів 

організації інформаційного обслуговування користувачів.  

Організація доступу до електронних ресурсів являє собою 

самостійний компонент формування інформаційного середовища. 

Важливим її елементом є інформаційний сайт бібліотеки. Актуальним 

є надання тако ї послугу, як замовлення літератури через електронний 

каталог в режимі реального часу з будь-якого автоматизованого 

робочого місця, що має вихід в інтернет. 

Одним з пр іоритетних видів бібліотечних послуг є доставка 

документів. З появою електронних інформаційних ресурсів цей вид 

бібліотечного сервісу набуває якісно нового значення, дозволяє значно 

скоротити тимчасові рамки отримання інформації користувачем. 

Ще один перспективний напрям в роботі бібліотек – організація 

віртуального довідково-бібліографічного обслуговування.  

Застосування веб-технологій дозволяє здійснювати регулярну 

автоматичну розсилку оповіщень по мірі відновлення баз даних по 

заданих користувачами критер іям.  

У бібліотеках України створюються і функціонують 

спеціалізовані структурні підрозділи, призначені для комплексного 

бібліотечного інформаційного обслуговування, що дозволяє 

оперативно задовольняти запити користувачів, як безпосередньо в 

бібліотеці, так і в режимі віддаленого  доступу. 

Створення електронної б ібліотеки – інтегрованого 

інформаційного ресурсу, що об'єднує ресурси бібліотек, архівів, 

музеїв, засобів масової інформації та інших вітчизняних і зарубіжних 

інформаційних установ – чергове актуальне завдання майбутнього, і 

бібліотек України. 

Використання веб-технологій радикально змінює технологічні 

процеси діяльності б ібліотеки, починаючи з циклу формування фондів. 

Традиційні технології, властиві процесам комплектування, істотно 

збагачуються впровадженням веб-сервісів, оптимізуються з 

використанням інтернету, про що свідчить зростаюча активність 

публікацій по впровадженню інтернет-ресурсів і послуг в процеси 
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замовлення видань, підписки, міжнародний книгообмін, організації 

виставок нових надходжень та ін.  

Комплектатори відчули практичну користь від інтернету, 

завдяки якому можливі: комфортний і швидкий пошук необхідних 

джерел, вивчення ринку, використання мережевих колекторів (Топ -

книга, Центральний колектор наукових бібліотек), спеціалізованих 

пошукових систем (Findbook), сайтів російських і зарубіжних 

видавництв і книготорговельних фірм ( «ЕКСМО», «ОЛМА -ПРЕСС», 

Lange und Springer, Blackwell Publishing), інтернет -магазинів (Amazon, 

BuyBook, Co @ Libri); доступ до різноманітних баз даних і 

електронних бібліотечних систем ( «КнігаФонд», «БібліоТех» , «Ділова 

онлайн-бібліотека», AcqWeb та ін.), мережевих ресурсів відкритого 

доступу. З'явилися нові технологічні можливості: електронне 

замовлення та підписка на періодичні видання з каталогів, 

використання джерел інтернету для заповнення лакун і 

комплектування фондів. Електронна пошта сприяє оперативному 

документообігу, розвиває партнерські відносини, оптимізує процеси 

підписки і замовлення видань.  

В сучасних умовах збільшуються і можливості читачів, які 

отримують доступ до віддалених електронних ресурсів, можуть 

працювати з джерелами на різних носіях, користуватися розширеним 

складом підписок. Використання веб-технологій в процесах 

комплектування допоможе вирішити безліч проблем з організації 

фондів: упорядкування і систематизація даних про численні ресурси і 

їх джерела, створення повнотекстових бібліотек, забезпечення доступу 

до віддалених електронних ресурсів.  

Системний підхід в застосуванні веб-технологій актуальне для 

вирішення питань забезпечення збереження фондів. Важливий 

напрямок у роботі зі збереження фондів – збереження рідкісних, 

краєзнавчих, раритетних видань і книжкових пам'яток, тобто 

«цифрового культурного надбання», мета створення якого полягає в 

забезпеченні довгострокової (або вічної) доступності цифрових 

матеріалів, передачі його іншому поколінню, трансляції в просторі і в 

часі; збереженні всіх смислових і функціональних характеристик 

вихідних матеріалів, можливостей пошуку, презентації та  

інтерпретації; організації мережевої взаємодії і створення єдиної 

платформи доступу до інформаційних ресурсів в рамках генерації, 

наприклад, Європейської цифрової б ібліотеки, Електронної бібліотеки 

рукописної спадщини Європи – ENRICH та ін. 

Зусилля бібліо текарів сьогодні спрямовані не тільки на 

збереження фонду для активного використання, але і на забезпечення 
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до нього доступу багатьох поколінь. Це означає, що ті заходи, які 

вживаються для збереження бібліотечного фонду, повинні одночасно 

бути спрямовані на розширення вільного доступу до інформаційних 

джерел. 

Не існує ідеальних зовнішніх носіїв інформації, їх надійність 

залежить від експлуатаційних характеристик і довговічності 

програмного забезпечення. Сьогодні мережеві технології є одним з 

найбільш перспективних засобів зберігання документів. Мережа 

урізноманітнює способи зберігання матеріалів (сервери, портали-

агрегатори, мережеві електронні сховища, інтернет-архіви, локальні 

комп'ютери), які пов'язують з допомогою веб-додатка мешап (mashup). 

Завдяки новим технічним умовам з'явився такий тип 

інформаційного сховища, як електронна бібліотека, він являє собою 

зручне для користувача середовище, яке забезпечує збереження 

документів і оперативний доступ до інформації.  

Інформаційні технології приносять в бібліотеки нове 

комплексне бачення проблеми збереження бібліотечних фондів. Такий 

підхід означає перспективу комфортної для користувача роботи у 

власному віртуальному читальному залі і збереження світової 

культурної спадщини.  

Формування інформаційно грамотного братства неможливо без 

залучення інформаційних ресурсів, поданих в електронному вигляді. 

Ця форма дозволяє вийти на якісно новий щабель зі створення, 

збереження і розширення інформації, яка дає можливість забезпечити 

більш результативне її використання.  

Бібліотеки завжди були свого роду інтелектуальним делегатом 

між претендентами і відомостями. Їх електронні аналоги виступають 

принципово новим видом фонду, в якому зібрана людством 

інформація переведена в нову форму. Вони забезпечують доступ як до 

зовнішньої інформації, так і внутрішньої, зібраної в рамках локального 

репозитарію.  

Архіви навчальної та загальнонаукової інформації електронних 

репозитаріїв включають методичні посібники, книги і наукові статті. 

Крім наукових і літературних текстів до  складу  впорядкованої колекції 

можуть входити мультимедійні дані і комп'ютерні програми.  

Формати зберігання розміщуються творів дозволяють читати 

тексти в онлайн-режимі або завантажувати на комп'ютер користувача.  

В даний час інтернет є найпопулярнішим і великим 

міжмережевим об'єднанням у світі. Він з'єднує сотні тисяч локальних і 

федеральних мереж, що в загальній масі становить м ільйони 

користувачів.  
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Впровадження нових інформаційних технологій в бібліотеках і 

зростаюча активність задіяння інтернет ресурсів дає можливість 

користувачам мати доступ до скачування окремих книг і безлім ітного 

перегляду:  

 довідників і енциклопедій;  

 електронних каталогів;  

 ретроспективних і поточних бібліографій;  

 новітньої інформації;  

 покажчиків журнальних статей.  

Але сьогодні все більш затребуваними стають не стільки самі 

інформаційні ресурси, а скоріше системи управління ними. Розроблені 

програми з серії інтелектуального пошуку дозволяють в лічені секунди 

знаходити потрібну інформацію, залучаючи для цього сотні тисяч 

інформаційних ресурсів. Ці сервіси беручи на себе саму клопітку 

частину процесу з пошуку даних дозволяють спростити роботу з 

інформацією за допомогою її упорядкування і систематизації.  

Всі ці нововведення дозволяють не тільки перетворити 

бібліотеки з локальних ресурсів в онлайн-електронні, але змінити  

пріоритети видавництв до створення сервісів, які будуть 

перетворюватись, підлаштовуючись під потреби користувачів.  
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Почему появилась такая задача?  
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Меняющийся мир меняет многие привычные уклады, 

порождает новые задачи и пути их решения. Трансформация 

библиотек – тому явный пример. Во многих ВУЗах библиотеки начали 

брать на себя ряд ранее несвойственных им функций, связанных с 

обработкой и управлением научных данных. Где-то это оказалось 

оправданным, где-то вынужденным, но то, что это не единичные 

случаи, говорит в пользу появления нового пласта задач, с которым 

приходится мириться.  

Так произошло и с библиотекой ХНТУСХ им. Петра 

Василенка. Так как во всевозможных рейтингах и отчетах уже много 

лет фигурировали наукометрические индексы, то на библиотеку были 

возложены новые функции просветительской работы, а, впоследствии, 

и контроля и обработки этих данных. Логика этого решения строилась 

приблизительно по такому пути: наукометрические индексы 

формируются по показателям цитируемости автора, цитируемость 

определяется по частоте упоминания статей, которые публикуют 

преподаватели, а публикации – это библиография, значит и поприще 

для работы библиотеки. Анализировать правомерность такого решения 

мы не будем и оставим его  как данность.  

Первые же подходы к анализу ситуации с индексами авторов 

показали, что собирать и отображать особо нечего – почти у всех 

авторов на тот момент отсутствовали профили на платформах Гугл 

Академии, Scopus и Web of Science. Это, кстати, породило еще один 

значительный пласт работы по популяризации этих платформ и 

проведению огромного количества семинаров для преподавателей, 

которые должны были помочь им создать профили и начать вносить 

информацию о своих работах. Потихоньку это дало результаты, и все 

наши ученые обзавелись своими профилями как минимум на 

платформе Гугл Академии, а это дало возможность собирать какую -то 

информацию и представлять ее в отчетах. 

Уточнение задачи.  

И так, у библиотеки появилась новая функция: формирование 

сводного отчета по сотрудникам ВУЗа, который бы содержал 

информацию о профилях и наукометрических индексах. Так как такой 

отчет нужно было формировать достаточно часто, то было принято 

решение собирать информацию в базу данных и строить его 

автоматически. Такой отчет нужно было бы получать как в разрезе 

всего ВУЗа или подразделения, так и по каждому отдельному 

человеку. Основные вопросы, на которые должен был отвечать отчет:  

1. наличие/отсутствие профилей на наукометрических 

платформах; 
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2. правильность заполнения профилей и их связь с ВУЗом ; 

3. наличие/отсутствие профилей ORCID; 

4. рейтинг авторов по индексу Хирше;  

5. рейтинг подразделений по индексам Хирше 

сотрудников . 

Этапы решения поставленных задач.  

Для сбора данных было решено доработать базу данных 

Авторитетного файла индивидуальных авторов – она уже содержала 

профили авторов-сотрудников, и в ней нужно было только добавить 

новый блок полей для интересующих нас наукометрических данных. 

Для каждой платформы – Гугл Академия, Web of Sciense и Scopus – 

были созданы поля, в которые вносились :  

1. идентификаторы пользователей на пла тформе; 

2. URL-ссылки на профили;  

3. текущее значение индекса Хирше;  

4. количество публикаций;  

5. дата актуализации данных. 

Кроме этих данных, были еще созданы поля, которые 

использовались для отметок о наличии тех или иных данных в 

профилях и правильности их заполнения, например, правильное 

название ВУЗа, наличие подтвержденного электронного адреса и т.д. 

Эти поля активно использовались в начале работы для приведения 

всех профилей к единообразию.  

После того, как была доработана база, начался долгий и не 

очень интересный этап – сотрудники отдела автоматизации проверяли 

наличие и степень полноты профилей авторов на наукометрических 

платформах и вносили соответствующую информацию в базу. Этот 

этап дал возможность оценить текущую ситуацию и сформировать 

дальнейшие задачи. А задач оказалось много. Основные проблемы, 

которые были выявлены на этом этапе:  

1. у значительной части преподавателей не было профилей 

на наукометрических платформах;  

2. неверно были указаны данные о месте работы: название 

ВУЗа, название подразделения, подтвержденный электронный адрес;  

3. часто встречались разночтения с основной правильной 

формой имени лица или соавторов;  

4. в существующих профилях авторов были указаны 

неполные данные о научных работах, или не указаны вовсе.  

Результатом этой работы стали отчеты, описывающие текущее 

состояние дел. Эти отчеты были направлены заведующим кафедр, как 
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пояснение к вопросу – почему же у их сотрудников такие низкие 

индексы цитируемости?  

На этом месте хочу дать одно пояснение. Сами по себе 

профили не влияют на индексы цитируемости, но при низком качестве 

оформления и наполнения данных, при наличии разночтений, которые 

не связанны друг с другом, ни одна система не сложит ваши работы и 

вашу цитируемость вместе для выведения максимально верного 

показателя. Так что, приводя данные о себе в надлежащий вид, автор 

помогает платформе собрать все его работы вместе и вывести полные 

данные о цитируемости.  

Как только были выданы первые отчеты, показывающие 

общую картину, сразу же начались активные обсуждения на кафедрах, 

начались звонки с просьбой провести повторное обучение работе с 

наукометрическими платформами, а чаще и вовсе просьбы о помощи в 

создании профилей. Так же нам начали присылать обновленную 

информацию в тех случаях, когда мы сами не могли найти профили 

авторов, а они существовали. Например, на непредвиденном нами 

языке. После первой волны обсуждения собранной нами информации, 

где-то через два месяца, нас начали забрасывать письмами с просьбой 

обновить данные и сформировать новые отчеты. Вот на этом месте  мы 

поняли, что открыли ворота в наш персональный ад – постоянно 

формировать и отправлять отчеты по факультетам, кафедрам или 

отдельным ученым было крайне утомительно. В связи с чем появилась 

идея предоставить сотрудникам ВУЗа некий инструмент, который бы 

помогал им самим оперативно получать нужные данные. Так началась 

работа над модулем «ВебПортфолио ученого».  

Для решения поставленной задачи был выбран фреймворк 

YII2. Это удобная и простая в освоении платформа, которая имеет 

множество готовых элементов для построения веб-приложений.  

Проектируя первую версию модуля ВебПортфолио ученого, 

мы решили заложить в него две основные функции: презентационную 

и информационную. Другими словами, это должно было стать 

имиджевым и информационным проектом, направленным на  

популяризацию научных наработок и достижений авторов-

сотрудников, а так же дать возможность авторам иметь под рукой в 

нужном им формате списки их работ, отсылки к полным текстам и 

статистику. 

Благодаря большому количеству учебных материалов по 

фреймворку YII2, а так же его интуитивной понятности, удалось в 

краткие сроки реализовать первую версию модуля  и вывести ее в 

эксплуатацию на сайте http://internal.khntusg.com.ua/athra/ . 

http://internal.khntusg.com.ua/athra/


101 

 

При этом были реализованы возможности поиска автора по 

фамилии, имении и отчеству, а так же по подразделению. У каждого 

автора появилась своя персональная страница, на которой вывели 

такие данные, как: 

1. краткую информацию о месте работы автора, 

подразделении, должности, ученом звании и степени;  

2. данные о профилях автора на наукометрических 

платформах Scopus, Web of Science, Google Scholar (идентификаторы 

профилей, ссылки на профили, текущие значения индекса Хирше, 

количество публикаций, дата актуализации информации); 

3. списки работ автора в базах данных библиотечной 

системы ВУЗа; 

4. ссылки для перехода к полным текстам работ авторов. 

Для реализации модуля понадобился механизм подключения к 

базам данных САБ ИРБИС64. Для этого был разработан набор PHP-

классов, которые позволяют подключаться к серверной части 

библиотечной системы, выполнять любые запросы, получать нужную 

информацию, а так же записывать новые или модифицированные 

данные в базу.  

Интересным моментом в реализации модуля оказалась 

архитектура данных и мест их нахождения. Дело в том, что в базе 

Ирбиса данные о научных работах авторов оказались одновременно в 

нескольких разных базах, что потребовало сделать параллельный 

поиск в нескольких источниках и вывод единого отсортированного и 

отформатированного результата.  

На данный момент модуль ВебПортфолио ученого 

одновременно работает с такими базами как:  

1. Авторитетный файл индивидуальных авторов – из этой 

базы извлекается основная информация о самом авторе, его 

уникальном шифре, его правильных формах лица, наукометрические 

данные;  

2. Труды ученых ХНТУСХ – основная база данных, в 

которой собирается информация о большей части научных работ 

авторов ВУЗа; 

3. Диссертации и авторефераты диссертаций – название 

базы говорит само за себя;  

4. Охранные документы – база патентов.  

В процессе построения этой взаимосвязи мы столкнулись с 

интересным моментом. Дело в том, что ученые публиковали свои 

работы в огромном количестве изданий на разных языках. При 

составлении библиографических описаний на эти документы, 
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вводились те формы имени лица, которые были указаны в статье, 

монографии или другом документе. Для того, что бы все эти 

разночтения объединить в единый смысловой поиск, была выполнена 

очень объемная подготовительная работа по редактированию записей 

в каталоге: все библиографические описания, в которых упоминались 

авторы-сотрудники ВУЗа не зависимо от формы имени лица 

«привязывались» к эталонной записи в базе Авторитетного файла 

авторов. При этом в самой библиографической записи оставалась та 

форма имени лица, которая была на документе, но дополнительно 

появлялся уникальный шифр автора, связанный с нормальной формой. 

Именно этот шифр помогает теперь одним запросом собрать все 

работы автора независимо от того, какая форма имени лица указана в 

том или ином описании.  

Часть работы по редактированию каталогов была выполнена 

автоматически с помощью обширного инструментария глобальных 

корректировок, а во всех случаях, когда автоматически 

идентифицировать автора по совокупности данных о нем не удавалось, 

включались в работу специалисты – проверяли принадлежность той 

или иной работы конкретному лицу и принимали решение о 

привязывании ее к профилю автора. 

Эти наработки, кстати, стали активно использоваться не 

только в модуле ВебПортфолио автора, но и в веб -модуле доступа к 

электронному каталогу – ВебИрбисе. По умолчанию сейчас поиск 

производится с автоматическим подтягиванием к запросу всех 

возможных форм имени лица. Эту возможность можно включать или 

выключать в расширенном поиске. В стандартном простом поиске этот 

механизм включен по умолчанию.  

Дальнейший период эксплуатации был богатый на 

исправление разного рода шероховатостей, добавления тех или иных 

данных, настройки режимов показа информации. 

Что теперь хочется добавить.  

На данный момент произошло достаточно сильное 

переосмысление того, с чего началась работа с модулем, и что сейчас 

видится как основные задачи. Начинали мы с простой задачи – дать 

авторам в руки собранную нами статистику и снять с себя 

необходимость постоянно самим формировать отчеты и отправлять их 

заведующим кафедр, а в итоге получили инструмент, который 

показывает наработанный научный потенциал ВУЗа, дает 

максимальную в наших условиях информацию о цитируемости 

авторов.  
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Кроме того, дальнейшая эксплуатация модуля дала обратную 

связь с пользователями, как авторами, так и сотрудниками библиотеки, 

которые начали активно генерировать идеи развития. Среди них 

выделили следующие задачи: 

1. формирование сводных отчетов по ВУЗу о трудах 

авторов на наукометрических платформах за указанный год (такой 

отчет сейчас регулярно делают сотрудники библиотеки, но выполняют 

его в ручном режиме, а часть нужной им информации и так находится 

в базах САБ ИРБИС64);  

2. предоставить возможность пользователям модуля 

распечатывать списки литературы из профилей авторов;  

3. автоматизировать процесс обновления данных о 

текущих значениях индексов Хирше, цитируемости и работах на 

наукометрических платформах; 

4. рассылка оповещений об изменениях в профилях 

авторов подписанным пользователям. 

Из этих задач самыми важными и объемными являются задачи 

1 и 3, их реализация позволит значительно экономить время для 

обновления данных и формирования отчетов. Эти задачи еще не 

реализованы, а находятся в стадии проектирования и частичной 

разработки.  

Подсистема формирования сводных годовых отчетов по  

публикациям авторов строится на базе библиографических описаний 

публикаций авторов, которые находятся в коллекциях Scopus и Web of 

Sciense. Главная задача этой подсистемы – дать возможность 

оперативно получать подробную информацию о работах авторов в 

реферируемых базах за указанный год, и определить рейтинги по 

продуктивности авторов и подразделений. Глубинную смысловую 

часть такой задачи мы сейчас анализировать не будем – к ней есть ряд 

вопросов, но сама по себе задача регулярно спускается от выше 

стоящих инстанций, и ее, хочешь или нет, решать необходимо. 

Основная сложность этой задачи не столько в отборе всех работ за 

определенный  период, и даже не в устранении возможного 

дублирования одних и тех же материалов в коллекциях на разных 

платформах, сколько в оперативном получении информации о том, что 

эти публикации есть и внос их в соответствующие базы в САБ 

ИРБИС64. То есть, в значительной мере эта задача упирается в 

большие объемы данных, которые должны быть перенесены с 

внешней платформы в базы системы автоматизации библиотеки. И эта 

задача порождает другую – автоматизацию процесса обновления 

данных. 
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Сам процесс автоматизации предполагает, что любые 

операции, которые выполняются по понятному алгоритму и с 

понятной частотой должны быть реализованы с помощью 

автоматизированных средств, а не в ручном режиме. Это касается и 

обновления данных о текущих актуальных индексах цитируемости 

авторов на наукометричеаских платформах, и переносе перечня 

научных работ авторов с платформ в базу библиотеки.  

На данный момент идет доработка подсистемы, которая 

выполняет автоматический импорт данных из  Scopus и Google Scholar. 

Для работы с данными на платформе Scopus существует готовое API 

от разработчиков. Оно позволяет создавать свои приложения, которые, 

при наличия API-ключа и поддержки протокола, будут иметь доступ к 

поисковому аппарату и получению данных о работах авторов, 

профилях, статьях. Именно этот механизм и используется при 

разработке системы обновления данных с этой платформы.  

С Google Scholar все одновременно и немного проще, и 

немного сложнее. Дело в том, что стандартизированного механизма 

для работы с профилями авторов и материалами работ на этой 

платформе нет, так что никто не даст готовый инструмент и 

приходится автоматизировать процесс «разбора» и анализа страниц 

авторов своими средствами. Но при этом нет никаких лишних ключей, 

кодов, регистраций и прочих обязательных действий, что несколько 

развязывает руки.  

Сейчас система автоматического обновления данных с 

платформы Google Scholar проходит тестирование и доработку. Уже на 

этот момент можно сказать о колоссальной экономии времени по 

обновлению данных. Ранее в ручном режиме было необходимо 

открыть профиль каждого автора, визуально на странице найти данные 

о цитируемости и количестве работ, сравнить эти показатели с теми, 

что внесены в базу Авторитетного файла, а затем принять решение о 

том, нужно ли эту информацию обновлять. Эта процедура была 

достаточно длительная, а еще она требовала концентрации внимания и 

постоянного выполнения однотипной работы, что делает эту работу 

еще более утомительной. Сейчас в автоматическом режиме на 

обновление одного профиля уходит около 3 секунд.  

Выводы. 

Работа над системой не завершена. Она была рождена, так 

сказать снизу. Не потому, что кто-то из руководства сказал, что это 

нужно, а потому что от сотрудников библиотеки шел запрос на 

необходимость упрощения монотонной и объемной работы. Первая 

версия модуля была в некоторой степени разведкой боем. Многие 
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шаги принимались с оглядкой на решение текущих оперативных 

проблем, а не стратегических. Да, в текущей системе есть некоторые 

шероховатости, встречаются не самые оптимальные решения, есть что 

развивать. Но главное то, что мы регулярно получаем обратную связь, 

иногда положительную, иногда состоящую из сплошной критики, и 

пытаемся найти оптимальные решения. И обратная связь, тот опыт, 

который мы получили от эксплуатации, формируют дальнейшую 

дорожную карту развития модуля ВебПортфолио ученого.  
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Бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом 

Університету, діяльність якого спрямовано на виконання освітніх, 

дослідницьких, виховних та інших функцій викладачів та студентів. 

Сучасна університетська бібліотека виконує функції провідника у світ 

інформації у глобалізованому цифровому суспільстві, який допомагає 

існуючим і майбутнім користувачам знаходити, оцінювати, 

використовувати та створювати знання, розвивати навички для 

навчання протягом усього життя [4, с . 2]. За ціє ї мети бібліотека має 

стати клієнтоорієнтованою комунікаційно -сервісною системою, 

функціонування якої спрямовано на:  

– накопичення, створення та збереження власних і світових 
інформаційних ресурсів, що відповідають вимогам освітнього процесу 

й напрямам науково-дослідної роботи Університету;  

– сприяння здійсненню освітнього й наукового процесів 

Університету відповідно до європейських освітніх стандартів шляхом 

якісного та оперативного доступу до інформаційного простору для 

локальних і віддалених користувачів;  

– формування інформаційної компетентності здобувачів вищої 

освіти; 

– формування культури академічної доброчесності учасників 
освітньо-наукового процесу шляхом «запобігання шахрайству, 

фальшуванню та плагіату; підтримки академічних стандартів; чесності 

і ретельності в дослідженнях та науковому видавництві» [2, c. 1];  
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– проведення превентивних заходів із дотримання академічної 
доброчесності шляхом розробки, впровадження й координації 
процедури перевірки робіт учасників освітнього процесу на наявність 

академічного плагіату за допомогою відповідного програмного 

забезпечення; 

– удосконалення інфраструктури цифрового формату 

накопичення інформаційних ресурсів, спрямовану на ефективне 

довготривале зберігання та запобігання явищам «bit rot» – занепаду та 

деградації даних;  

– впровадження нових послуг й вдосконалення існуючих 

сервісів на підставі досліджень інформаційних потреб сво їх 

користувачів, зокрема, сервісів електронного навчання, облаштування 

простору для спільної роботи, промоції інтелектуальних й художніх 

продуктів у національному й світовому інформаційному просторі.  

Проміж традиційних функцій накопичення, створення, 

збереження та надання інформаційних ресурсів, сьогодні вельми 

важливим стало функціональне навантаження бібліотек із формування 

інформаційної компетентності студентів, яка має тісний зв’язок із 

компетенціями, що стосуються академічної доброчесності. 

Інформаційна компетентність є засобом формування етичної свідомості,  

відповідного способу мислення та моделі доброчесної поведінки 

учасників освітнього процесу, що передбачають сповідування 

принципів академічної доброчесності та ставлення з повагою до 

результатів чужої праці. У даному контексті ключовими завданнями 

діяльності бібліотеки є: 

– сприяння формуванню та удосконаленню здатності студентів 
ефективно здійснювати пошук інформації з використанням різних 

інформаційних джерел та баз даних;  

– критично осмислювати інформацію, оцінювати її 

достовірність, актуальність та релевантність, систематизувати 

інформацію та створювати на її основі нові ідеї та знання;  

– вміння оформлювати запозичені з інших джерел думки, ідеї, 
відомості відповідно до вимог оформлення цитування та посилань;  

– вміння користуватися засобами інформаційно -комунікаційних 

технологій та орієнтуватися у веб-середовищі [1, с. 51].  

Враховуючи функціональне навантаження сучасної 

університетської б ібліотеки, її місію можна сформувати таким чином: 

* акумуляція й просування якісних інформаційних ресурсів та 

інноваційних послуг для стимулювання навчальної, наукової, 

дослідної, інноваційної діяльності учасників освітнього процесу, 

формування культури академічної доброчесності відповідно до 
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європейських освітніх стандартів, забезпечення простору для 

безперервної самоосвіти та ефективного використання потенціалу 

університету у розв'язанні суспільних проблем. 
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