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Вступ 
 

 

Розвиток документно-комунікативної сфери суспільства та тех-

нологічні зміни в діяльності бібліотек вимагають створення гнучкої і 

скоординованої системи підготовки та перепідготовки сучасного біб-

ліотечно-інформаційного фахівця. 

Інтернет-технології привели до ліквідації монополії бібліотеки 

на володіння інформаційними ресурсами в систематизованому вигляді. 

Сьогодні бібліотеки виступають провідними установами в зберіганні, 

переробці, створенні та розповсюдженні когнітивного ресурсу. У 

зв’язку з цим необхідно, щоб сучасний бібліотечно-інформаційний 

фахівець був готовим до кардинальних змін, своєчасно підвищував 

кваліфікацію, щоб стати компетентним провідником (навігатором 

знань) у інформаційному середовищі, поширенні і наданні інформа-

ційних послуг, унікальним і конкурентоспроможним на ринку праці. 

Аналіз практичної діяльності дозволяє зробити висновок, що 

сучасна місія бібліотек продиктована посиленням значення інформації 

і знань як каталізатора суспільного розвитку. Вона має кілька аспектів: 

• сприяння обігу і розвитку накопиченого людством знання 

шляхом забезпечення вільного доступу до нього; 

• збереження документованого знання як суспільного надбання.  

Таким чином, бібліотека має зайняти провідне місце в системі 

знань, оскільки є когнітивним ресурсом суспільства; розвивати інфор-

маційне виробництво щодо створення сучасних когнітивних ресурсів 

суспільства знань; постійно впроваджувати у своїй діяльності сучасні 

інноваційні технології та приділяти ретельну увагу професійному роз-

витку кадрового ресурсу. 

 

 
Голова оргкомітету науково-практичної конференції-брейнстормінгу, 

кандидат наук із соціальних комунікацій, директор Наукової бібліотеки   

Харківського державного університету харчування та торгівлі 

                                                         Л. Г. Бакуменко 

 
Модератор конференції,  кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 

кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій ХДАК 

              В. П. Жукова 
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Резолюція 
 

Всеукраїнської науково-практичної конференції-брейнстормінгу  

«Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства 

знань: технології, освіта, наука» 

 

27 квітня 2016 року 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

м. Харків 

 

Формування системи електронних інформаційних комунікацій 

кардинально змінює ситуацію в інформаційно-бібліотечній сфері збо-

ру, зберігання, обробки і створення інформаційного ресурсу. Глобальні 

технології комп’ютерних систем швидко розвиваються, формують в 

інформаційній сфері нову систему відносин, які відображають реалії 

сучасних бібліотек, що відіграють певну роль у розвитку науки та 

освіти, створюючи когнітивний ресурс. 

27 квітня 2016 року Науковою бібліотекою Харківського  

державного університету харчування та торгівлі (НБ ХДУХТ) спільно 

з Факультетом соціальних комунікацій Харківської державної академії 

культури було проведено Всеукраїнську науково-практичну конфере-

нцію-брейнстормінгу «Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресу-

рсу суспільства знань: технології, освіта, наука». 

Форма конференції-брейнстормінгу має на меті організацію 

групової взаємодії учасників протягом усього часу її роботи, викорис-

тання методу «мозкового штурму» для вирішення завдань, поставле-

них перед учасниками, і вироблення ними управлінських рішень. 

У науково – практичній конференції взяли участь керівники та 

провідні фахівці бібліотек ВНЗ і публічних бібліотек м. Харкова, нау-

ковці внз. Загальна кількість присутніх становила 54 особи. 

До оргкомітету конференції надійшла 31 доповідь. 

Учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції при-

вітала перший проректор кандидат економічних наук, професор Янче-

ва Ліана Миколаївна. Вона наголосила на тому, що без інноваційних 

технологій неможливо розвивати науковий та освітянський потенціал. 

І на бібліотеку ВНЗ також покладаються основні завдання вищої осві-

ти, одне з яких – створити єдине інформаційне середовище між ВНЗ в 

Україні з метою формування суспільства знань. Ліана Миколаївна 

підкреслила, що наукова бібліотека – велика і складна система, покли-

кана стати однією із платформ створення якісного інформаційного 



Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука 
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продукту – когнітивного ресурсу, що відповідає вимогам сучасної 

науки та освіти. 

У ході роботи конференції виступили 10 доповідачів. На поря-

док денний конференції було винесено та заслухано такі доповіді: 

 

1. «Когнітивні ресурси бібліотек» (Жукова Валерія Павлівна, 

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри бібліотекоз-

навства та соціальних комунікацій ХДАК); 

2. «Функции библиотеки в обеспечении научного процесса: 

вчера, сегодня, завтра» (Самсонкин Валерий  Николаевич, доктор техн. 

наук, проф. Государственного економико-технологического универси-

тета транспорта); 

3. «Модель сучасної бібліотеки ВНЗ: актуалізація досвіду» (Ні-

колаєнко Наталія Миколаївна, директор Наукової бібліотеки Українсь-

кої інженерно-педагогічної академії); 

4. «Опыт внедрения программного продукта Microsoft Office 

365 в НБ ХНУГХ» (Евсюкова Надежда Александровна, директор нау-

чной библиотеки Харьковского национального университета городс-

кого хозяйства); 

5. «Науковометричні бази як необхідний ресурс ефективної на-

укової діяльності» (Губський Сергій Михайлович, к.х.н., доцент кафе-

дри хімії, мікробіології та гігієни харчування Харківського держаного 

університету харчування та торгівлі); 

6. «Перезавантаження професії бібліотекаря» (Карнаух Ірина 

Анатоліївна, головний бібліотекар Харківської державної наукової 

бібліотеки ім. В. Г. Короленка); 

7. «Нужны ли мобильные веб-технологии библиотекам?» (Бес-

смертная Ольга Владимировна, библиотекарь І кат., научной библио-

теки Харьковского национального медицинского университета, аспи-

рант Харьковской государственной академии культуры); 

8. «Сайт библиотеки – инструмент противодействия информа-

ционной войне» (Соколовская Татьяна Борисовна, ведущий библиоте-

карь научной библиотеки Харьковского национального технического 

университета сельского хозяйства им. П. Василенка); 

9. «Медиативная составляющая деятельности библиотеки в ра-

боте с мировыми электронными ресурсами» (Кусмарова Ольга Алек-

сандровна , библиотекар I кат. отдела электронных ресурсов; Скрип-

ник Елизавета Анатольевна, библиотекар II кат. отдела електронных 

ресурсов научной библиотеки Харьковского национального универси-

тета радиоэлектроники); 
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10. «Отчет о конференции «Научная коммуникация в цифровую 

эпоху», Киев, 30–31 марта, 2016 р.» (Ильченко Марина, редактор I кат. 

Центральной научной библиотеки Харьковского национального уни-

верситета им. В. Н. Каразина). 

Під час роботи конференції було вирішено такі завдання: 

 місце бібліотеки в системі знань; 

 чи є сама бібліотека когнітивним ресурсом суспільства?; 

 сучасні когнітивні ресурси бібліотеки; 

 які технології бібліотеки сприяють створенню когнітивних ре-

сурсів бібліотек? 

 значення кадрового ресурсу в створенні когнітивного ресурсу 

суспільства знань. 

У доповідях наголошувалося, що сучасний етап суспільного ро-

звитку характеризується тенденціями, що визначають трансформацію 

бібліотеки як соціального інституту. Це: 

 технологічний прогрес, який забезпечив високий рівень розви-

тку інформаційних технологій, інтенсивної комп’ютерізації та автома-

тизації суспільного виробництва, що віддзеркалюється у діяльності 

бібліотек; 

 знання, що містяться у документальній і електронній інформа-

ції і стають головною перетворюючою силою сучасного суспільства, 

які забезпечують подальший розвиток людства і бібліотеки, активно 

працюють у напрямі інформаційного виробництва когнітивних ресу-

сів; 

 бібліотеки ВНЗ, що відіграють важливу роль в сучасній соціа-

льній системі стосовно відтворення і збереження знаннєвої інформації, 

обміну та доступу до неї. 

Розвиток документно-комунікативної сфери суспільства, викли-

каний впровадженням інформаційних технологій. Формування систе-

ми електронних інформаційних комунікацій кардинально змінюють 

ситуацію щодо збору, зберігання і обробки інформації в сфері науки та 

освіти. Бібліотеки самі є когнітивними ресурсами суспільства оскільки 

зберігають у своїх фондах суспільний інтелект – соціальну пам’ять 

людства, створюють електронні бібліотеки, бази данних, репозитарії 

тощо. 

Було відзначено, що найактуальнішими у діяльності бібліотек 

ВНЗ є різноманітні технології створення інформаційних продуктів та 

послуг. Бібліотеки ВНЗ використовують у своїй діяльності інформа-

ційні технології управління функціональними процесами бібліотек, 

менеджменту сайтів, створення та організації інших різноманітних 
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інформаційних ресурсів і рекламної продукції бібліотеки в електрон-

ному режимі. 

Дискусійним стало питання щодо тісної взаємодії науковця і бі-

бліотекаря, ефективної реалізації функцій бібліотеки ВНЗ як наукової 

установи, акцентовано увагу на питаннях створення цифрових колек-

цій повнотекстових документів наукового та освітнього спрямування, 

їх віртуальної відкритості та доступності. Було наголошено, що бібліо-

текарі – це комунікативна ланка успішності ученого у суспільстві 

знань. 

На завершення були підведені підсумки роботи конференції: 

конференція пройшла успішно, доповіді учасників зацікавили колег. А 

головне – відбувся обмін досвідом серед бібліотечних фахівців, демон-

страція їх прагнення до інноваційних змін, їх досягнень та перспектив 

розвитку стосовно питань створення когнітивного ресурсу суспільства 

знань. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль бібліотеки 

у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, 

наука» ухвалила: 

1.  Результати роботи Всеукраїнськoї науково-практичної кон-

ференції-брейнстормінгу визнати задовільними. 

2.  Використати та впроваджувати досягнення конференції у 

науково-методичній роботі бібліотек. 

За результатами роботи Всеукраїнської науково-практичної 

конференції-брейнстормінгу було відзначено доповіді: С. М. Губсько-

го, к.х.н., доцента кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування 

ХДУХТ; Н. М. Ніколаєнко, директора НБ УІПА; В. М. Самсонкіна, 

д.т.н., проф. Державного економіко-технологічного університету тран-

спорту; В. П. Жукової, доцента кафедри бібліотекознавства та соціаль-

них комунікацій ХДАК, кандидата наук із соціальних комунікацій та 

ін. 

Всеукраїнська науково-практична конференція-брейнстормінгу 

показала, яку важливу роль у створенні когнітивного ресурсу суспіль-

ства знань відіграють бібліотеки, а також високий загальний рівень 

наукових досліджень у бібліотечній галузі, ефективність впроваджен-

ня новітніх технологій та пропозицій нових послуг для користувачів. 

Обговорення доповідей та узагальнення висновків дало можли-

вість оцінити рівень науково-методичної роботи учасників конферен-

ції та сформулювати такі рекомендації: 

1.  Схвалити основні положення наукових доповідей учасників 

Всеукраїнської науково-практичної конференції-брейнстормінгу, від-
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значити їх актуальність, ґрунтовність, наукове, методичне та практич-

не значення. 

2.  Посилення ролі бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу 

суспільства знань слід розглянути як нагальне завдання сучасного 

розвитку бібліотечної справи. 

3.  Сприяти розробці та впровадженню проектів інноваційного 

розвитку бібліотек щодо інформаційно-комунікаційних технологій 

створення знаннєвих ресурсів. 

4.  Застосувати інформаційно-комунікаційні технології у біблі-

отеках як нагальне завдання сучасного формування когнітивного ресу-

рсу суспільства знань. 

5.  З метою підвищення фахової компетенції бібліотечних спе-

ціалістів активізувати роботу з підвищення кваліфікації, упроваджува-

ти у процесі роботи інтерактивні форми та методи організації практи-

чної підготовки. 

6. Сприяти інтеграції електронних комунікацій та організації 

спільних проектів між бібліотеками ВНЗ. 

7.  Розширювати можливості інформаційного представлення 

бібліотечних закладів в мережі Інтернет. 

 

 

                                                    Л. Г. Бакуменко 

              В. П. Жукова
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Сьогодні завдяки сучасним інформаційним технологіям можли-

вості доступу до інформації необмежені ні часом, ні простором, а такі 

інформаційні інституції як бібліотеки, зокрема бібліотеки вищих на-

вчальних закладів мають доступ до Інтернет, здійснюють пошук інфо-

рмації у вітчизняних та зарубіжних базах даних, створюють  власні 

web-сайти і електронні інформаційні ресурси. Стрімке зростання інфо-

рмації, зокрема наукової, посилює актуальність питання вибору уче-

ними оптимальних способів орієнтації в наукових інформаційних по-

токах та презентації власних наукових здобутків у віртуальному прос-

торі. Ці проблеми має вирішити  університетська бібліотека, основним 

завданням якої є формування, систематизація наукової інформації, 

зосередження в одному місці, надійне зберігання та надання необме-

женого доступу до наукових та навчальних ресурсів. У зв’язку із цим 

важливим напрямом роботи університетської бібліотеки є формування 

повнотекстової бази даних творів науковців вишу через створення 

інституціонального репозитарію університету. 
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У суспільно-інформаційних процесах бібліотеки мають відігра-

ти свою роль: з одного боку, виступити системоорганізуючим факто-

ром – використати накопичений традиційний доступ  упорядкування 

та подання знань користувачам, оволодіти сучасним ІКТ, як засобом 

розвитку власного електронного ресурсу, а з іншого – мають відіграти 

комунікаційну та освітню роль у процесах організації доступу до 

знань, оперативного і якісного обміну інформацією, підвищення інфо-

рмаційної культури і грамотності людини, стати точкою доступу до 

ІКТ широких верств населення [3]. У цьому напрямі розвивається нау-

кова бібліотека Харківського державного університету харчування та 

торгівлі. Сьогодні активно ведеться робота з організації та формування 

знаннєвого інформаційного ресурсу – інституціонального репозитарію 

університету, призначення якого – сприяти розвитку науки і освіти в 

Україні та світі шляхом створення, накопичення, систематизації, збері-

гання в електронному вигляді, а також надання через Інтернет відкри-

того доступу до інтелектуальних продуктів Харківського державного 

університету харчування та торгівлі (ХДУХТ) українському та світо-

вому науково-освітньому товариству. Інституціональні репозитарії є 

альтернативою публікування творів у дорогих журналах, оскільки 

багато з видань, що відіграють важливу роль в науковій діяльності та 

навчанні, залишаються неопублікованими, а отже невідомими та недо-

ступними для їх опрацювання. Репозитарії покликані надавати необ-

межений доступ до актуальних науково-освітніх електронних ресурсів, 

які постійно користуються попитом серед користувачів, тобто створені 

з метою задоволення їх багаторазових запитів. 

Розвиток будь-якого ресурсу як правило здійснюється поетапно. 

Серед основних етапів розвитку електронного архіву наукових публі-

кацій Є. В. Ковязіна називає створення: 

1. Бібліографічної бази даних (БД) праць співробітників органі-

зації. 

2. Бібліографічної БД праць співробітників, що містить у собі 

посилання на повний електронний текст. 

3. Електронного архіву наукових публікацій, доповненого біб-

ліографічними відомостями і поточним імпакт-фактором журнала-

джерела публікації. 

4. Електронного архіву наукових публікацій як багатозв’язної 

БД, що динамічно змінюється [2]. 

Організація інституціонального репозитарію ХДУХТ проходить 

кілька етапів розвитку, кожен з яких має свої особливості. 
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Основою створення повнотекстової БД є бібліографічна БД 

праць співробітників ХДУХТ з посиланнями на повний електронний 

текст (використано два електронних ресурси БД співробітників і пов-

нотекстовий електронний архів). 

На організаційному етапі створення інституціонального репози-

тарію розроблено «Положення про інституціональний репозитарій 

ХДУХТ», в якому визначено мету, завдання, принципи наповнення 

репозитарію творами та доступу до повних текстів, умови зберігання, 

програмне забезпечення тощо. 

Згідно з цим документом Інституціональний репозитарій Хар-

ківського державного університету харчування та торгівлі (irHDUHT) 

– відкрита електронна база даних Харківського державного універси-

тету харчування та торгівлі, що накопичує, зберігає, розповсюджує та 

забезпечує довготривалий, постійний  та надійний безплатний доступ 

через мережу Інтернет до повнотекстових матеріалів наукового, освіт-

нього та навчально-методичного призначення, створених працівника-

ми будь-якого структурного підрозділу, а також докторантами, аспіра-

нтами та студентами ХДУХТ. 

Мета та завдання репозитарію полягають у: 

- створенні організаційної, технічної та інформаційної інфра-

структури для  централізованого  і  довготривалого  зберігання  в  еле-

ктронному вигляді наукових, освітніх та навчально-методичних доку-

ментів ХДУХТ,  а  також  їх поширенні  в  мережі  Інтернет  у відкри-

тому доступі; 

- сприянні підвищенню рейтингу та зростанню популярності 

університету шляхом представлення його наукової та навчальної про-

дукції у глобальній мережі; 

- сприянні  збільшенню  наукометричних  показників працівни-

ків університету шляхом забезпечення вільного доступу до їх наукових 

публікацій за допомогою Інтернет; 

- створенні надійної і доступної системи обліку навчальних і 

наукових творів кафедр і окремих працівників університету. 

Наступним етапом став вибір технічної платформи. Для ство-

рення репозитарію було обране програмне забезпечення відкритим 

кодом Dspace. 

Dspace – це вільно поширюване програмне забезпечення (ПЗ) 

під ліцензією GNU, що використовується для формування та управ-

ління Відкритими Архівами. Сьогодні в Україні створено низку елект-

ронних архівів з використанням Dspace, зокрема такі архіви мають – 
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Севастопольський інститут біології, Львівський національний універ-

ситет ім. І. Франка, Києво-Могилянська академія, «Электронный архив 

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина» та 

ін. ПЗ Dspace може використовуватись для створення архівів робіт 

наукових досліджень, зображень, даних та інших видів цифрової інфо-

рмації [1]. 

 Важливою складовою для організації та належного функціону-

вання репозитарію університету стало вирішення питання технічного 

оснащення бібліотеки, налагодження програмного забезпечення, ви-

значення та навчання кадрового складу стосовно роботи  

з репозитарієм. 

Попередньо з метою обізнаності науковців з питаннями бібліо- 

та наукометрії для науковців було проведено серію семінарів, тематика 

одного з яких присвячена саме організації та функціонуванню інститу-

ціонального репозитарію. 

Одним із основних етапів є питання наповнення репозитарію 

творами через взаємодію бібліотеки з авторами стосовно надання до 

бібліотечного фонду повнотекстових електронних версій творів та 

правомірності їх представлення у відкритому доступі. На сьогодні всі 

електронні версії службових творів, виконаних авторами у порядку 

виконання службових обов’язків та профінансованих університетом 

надаються до бібліотеки в обов’язковому порядку, оскільки універси-

тет є правовласником. Складніше проблема вирішується, коли правов-

ласником є особисто автор, більшість авторів або неохоче надають 

власні твори у репозитарій, або не поспішають це робити, аргументу-

ючи це тим, що можуть бути порушені авторські права. Однак відкри-

тий доступ не відміняє авторського права. Особисті немайнові права 

автора не відчужувані і зберігаються за ним незалежно від способу 

публікації. Виняткове право на твір автор реалізує добровільно ухва-

люючи рішення про представлення своєї публікації в Інтернет і підт-

верджуючи це через підписання «Авторського договору-приєднання 

про передачу не виключних прав на використання твору», що захищає 

права автора та є його згодою на представлення повних текстів творів 

у відкритому доступі. Автор має право встановити обмеження на розд-

рукування та копіювання документу, представити документ у відкри-

тому доступі лише для читання. Якщо права на твір належать видав-

ництву чи електронному журналу, то у репозитарії можна надати ін-

формацію про твір (метадані з розгорнутою анотацією чи рефератом) з 
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посиланням на електронну адресу видавництва чи електронного жур-

налу. 

Ще одним етапом є створення моделі репозитарію через розроб-

ку та вдосконалення його структури, метою якої є надання можливос-

тей зручного, оперативного пошуку інформації. Структура репозита-

рію складається із публікацій науковців університету, згрупованих за 

розділами та колекціями (структурними підрозділами університету) і 

видами творів: наукових – дисертації, автореферати дисертацій, моно-

графії, статті, тези доповідей, патенти тощо; навчальних – підручники, 

навчальні посібники, лекції, конспекти лекцій, навчально-методичні 

видання тощо. З розвитком репозитарію можливі зміни та вдоскона-

лення його структури. 

Організація інституціонального репозитарію університету має 

певні переваги: 

 забезпечення повноти формування наукових та навчальних 

інформаційних ресурсів бібліотеки ВНЗ як передумови  гарантованого 

доступу до них для користувачів у потрібний час і в належному місці; 

 забезпечення надійного гарантованого багаторічного збері-

гання найцінніших науково-освітніх видань в електронному вигляді; 

 сприяння оперативному просторовому (часовому і територіа-

льному) поширенню науково-освітніх видань у віртуальному середо-

вищі; 

 сприяння підвищенню рейтингу та наукометричних показни-

ків науковців університету; 

 повне задоволення інформаційних потреб реальних і віддале-

них (віртуальних) користувачів; 

 реклама науково-освітніх досягнень ВНЗ у світовому інфор-

маційному суспільстві. 

Перші кроки щодо діяльності у цьому напрямі вже зроблено. 

Наукова бібліотека ХДУХТ і надалі буде розвивати та популяризувати 

власний ресурс з відкритим кодом, підтримувати ідеї відкритого дос-

тупу та залучати вчених університету до співпраці у вирішенні цього 

важливого питання. 

Таким чином, створення та розвиток інституціонального репо-

зитарію ХДУХТ є перспективним напрямом діяльності наукової біблі-

отеки. Цей ресурс є актуальним і затребуваним в науково-освітньому 

інформаційному просторі, що сприяє комунікативній взаємодії науко-

вців, обміну інформацією, розвитку та ефективному застосуванню 

наукових знань, оцінюванню наукових здобутків через надання досто-
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вірної інформації щодо публікаційної активності учених для прове-

дення бібліометричних та наукометричних досліджень. Переваги та 

вигоди для ученого від розміщення власних творів у інституціональ-

ному репозитарії полягають у безплатному представленні власних 

наукових здобутків в мережі Інтернет, швидкому розповсюдженню 

результатів власних досліджень та зацікавленості цими результатами 

інших науковців, зростанні рейтингу і наукометричних показників. 
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Використання новітніх інформаційних технологій в сучасних 

умовах є невід’ємною умовою бібліотечної діяльності, а з переходом 

до суспільства знань відбувається формування нового типу користува-

ча, який вимагає оперативного отримання інформації. В зв'язку з цим  

створення та підтримка власних web-сайтів стали одними із головних і 

перспективних напрямків роботи сучасної бібліотеки – наукової, ву-

зівської чи публічної та джерелом доступу до її ресурсів. Сайт бібліо-

теки в сучасних умовах служить передусім для реалізації її інформа-

ційної функції. 

Бібліотечні web-сайти, як правило, містять традиційний набір, 

що включає контактну, історичну і рекламну інформацію, точки дос-

тупу до безпосередньо бібліотечних і зовнішніх інформаційних ресур-

сів. Досвід свідчить, що створення web-сайтів в Інтернеті незмірно 

підвищує престиж бібліотеки – адже інформація про бібліотеку попа-

дає у всесвітню мережу, розширюється число її реальних і потенцій-

них користувачів. Бібліотечний сайт представляє і рекламує все різно-

маніття її інформаційних ресурсів. Із запровадженням Інтернет-

технологій багато традиційних бібліотечних процесів модернізуються 

з допомогою web-сайту. 
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 Перш за все, на web-сайті представлені власні інформаційні ре-

сурси: ЕК, повнотекстові документи, нові надходження, матеріали 

конференцій та семінарів, проведених бібліотекою, наукові публікації 

співробітників, інформація про бібліотеку, її послуги та проекти, нау-

кова діяльність, науково-методична, просвітницька робота, видавнича 

діяльність, новітні технології, корпоративна діяльність, новини, події. 

 Для забезпечення успіху  web-сайта важливим елементом є 

проведення моніторингу використання його ресурсів. Постійний аналіз 

відвідуваності та використання ресурсів бібліотеки – ЕК, ЕБ, БД – 

допомагає зробити його максимально корисним.  

Завдання, які вирішуються сайтом сучасної бібліотеки, виражені 

в наступному: 

 активній реалізації інформаційних функцій бібліотеки; 

 наданні доступу широкого кола користувачів до 

власних бібліотечних баз даних, електронного каталогу, 

методичних і бібліографічних баз, доступ до повнотекстових 

документів; 

 наданні доступу читачів до інформаційних ресурсів 

глобальної мережі в цілях задоволення їх інформаційних потреб; 

 наданні допомоги читачам у оперативному інформаційному 

пошуку і отримання ними необхідних матеріалів; 

 розвитку інформаційної культури користувачів за допомогою 

їх звернення до web-сайту бібліотеки; 

 розвитку професійних навичок і умінь співробітників 

бібліотеки в процесі створення і підтримки web-сайту. 

Наукова бібліотека ХНУМГ ім. О. М. Бекетова приділяє велику 

увагу створенню інформаційних ресурсів, доступних на її web-

сайті.Для зручності організовано доступ не тільки до власних, але і до 

зовнішніхІнтернет-ресурсів. У відповідних розділах web-сайту створе-

но точки доступу до інформаційних ресурсів інших бібліотек. Приді-

лено увагу ресурсам Інтернету, подано адреси різних web-серверів. 

У розділах інформації можна знайти правила і режим роботи бі-

бліотеки, контактну електронну адресу Наукової бібліотеки, познайо-

митися з відділами і службами, з додатковими послугами, що пропо-

нує бібліотека. 

Розділ «Видання бібліотеки» містить наступні інформаційні ре-

сурси: 

 галерея вчених ХНУМГ ім. О. М. Бекетова; 

 бібліографічні списки та покажчики; 

 Вчені ХНУМГ у Вікіпедії; 

http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/2012-05-21-06-11-16
http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/bibliografichni-spiski-ta-pokazhchiki
http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/vcheni-khnumg-u-vikipediji
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 Праці викладачів ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 

Крім того, сайт виконує й інші завдання: 

1) представляє Наукову бібліотеку українською і російською 

мовами;  

2) надає інформацію про нові надходження до бібліотеки;  

3) інформує про передплату періодичних видань;  

4) має посилання на електронний каталог бібліотеки та інстру-

кцію з користування ним; 

5) інформує користувачів про Цифровий репозитарій універси-

тету та способи пошуку у ньому. 

Сьогодні web-сайт Наукової бібліотеки є найважливішим ін-

струментом її інформаційної діяльності, а його основне завдання − 

представлення інформаційних ресурсів бібліотеки у світовій мережі 

для оперативного задоволення всіх категорій користувачів, незалежно 

від їх місцезнаходження, в будь-який час. 

 

 

 

 

http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/pratsi-vikladachiv-khnumg-im-o-m-beketova
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В условиях стремительного расширения глобального коммуни-

кационного общества перед библиотеками стоит задача  активного 

внедрения в свою деятельность мобильных технологий обслуживания 

пользователей. Библиотекам необходимо определить инновационные 

методы внедрения технологических изменений. 

Консорциум Всемирной паутины (W3C) определяет мобильный 

Интернет как веб, в котором пользователи могут получить доступ к 

информации с любого места, независимо от используемого устройства 

[1, с. 119]. В последние годы доступ к Интернету с мобильных 

устройств количественно значительно вырос. Это благодаря таким 

факторам, как технологические усовершенствования этих устройств, 

более быстрая передача данных и низкие затраты на подключение. 

Согласно статистическим данным крупнейшего в мире независимого 

сообщества разработчиков мобильных веб-технологий mobiForge, 

количество абонентов в первом квартале 2015 г. составляет более 7 

миллиардов. Это разительное увеличение с 2000 года, когда количе-

ство абонентов мобильной связи была только 738 млн. [2]. Время, 
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которое люди проводят, используя свой смартфон уже превышает 

время, затрачиваемое перед экранами телевизоров [3]. 

Компания сетевых технологий Cisco System в 2013 году заявила, 

что мобильный Интернет – это революционная технология, которая, 

скорее всего, изменит общественную жизнь в следующем десятилетии. 

Революционная технология создает новый рынок для потребителей и 

вытесняет предыдущие технологии. Также в статье отмечается, что с 

быстрым распространением мобильного Интернета большинство лю-

дей, которые ранее не были подключены к Сети, будут подключаться к 

нему с помощью мобильных устройств [4]. По данным другого иссле-

дования – Pew Research Center – почти две трети опрошенных вла-

дельцев смартфонов выходят в Интернет именно с них [5]. Однако 

новые средства коммуникации не вытесняют старые, а лишь дополня-

ют их, поэтому настольные компьютеры все еще будут популярными, 

но в меньшей степени. 

Для того, чтобы библиотекам сохранить свою актуальность во 

все более технологическом мире, крайне необходимо участвовать в 

мобильной революции и планировать релевантные услуги для мобиль-

ных пользователей. У многих библиотек есть сайты, которые предо-

ставляют доступ к библиотечным ресурсам и сервисам через Интернет. 

И лишь единичные отечественные библиотеки создали адаптирован-

ные сайты для мобильных устройств. 

Мобильный доступ к библиотечным услугам далеко не новая 

концепция: первый проект по предоставлению портативного мобиль-

ного доступа инициировала библиотека Университета Южной Алаба-

мы в ноябре 1993 года [6, с. 86]. Этот проект был разработан, чтобы 

проверить возможность использования карманных персональных ком-

пьютеров (КПК, Personal Digital Assistant) в библиотечном простран-

стве. Проект был проведен при содействии AT & T, BellSouth Cellular, 

Notable Technologies. Это была первая попытка подключения КПК к 

электронному каталогу библиотеки и онлайновых баз данных с помо-

щью сотовой связи. 

В первом десятилетии ХХ века, как государственные, так и ака-

демические библиотеки приступили к реализации мобильных версий 

некоторых элементов веб-сайтов, в том числе и каталогов. В 2006 году 

было опубликовано исследование о развитии мобильного веб-сайта 

Библиотеки Ball State University [7]. Мобильный сайт этой библиотеки  

предлагал онлайновый каталог и журнальный поиск, видео библиоте-

ку, информацию о коллекции, услуги, такие как межбиблиотечный 

абонемент и рекомендательные ссылки на мобильные веб-сайты. Дан-
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ный опыт показал, что «веб-сайты библиотек могут быть адаптирова-

ны к ограниченной мощности, памяти, пропускной способности мо-

бильных устройств, и маленького экрана мобильных устройств и при-

емлемыми для отображения веб-сервисов, которые легко читать, в 

которых легко ориентироваться и обеспечивающие своевременной 

информацией». В то время как на библиотечных сайтах часто содер-

жится большое количество информации, библиотекари все еще могут 

эффективно поставлять свой контент сайта в мобильном контексте. 

По данным исследования «Мобильная связь для библиотек» 

Pew Internet Research Company 13% американцев старше 16 лет обра-

щались к библиотечным ресурсам с помощью мобильных устройств 

[8]. Наиболее популярными были такие элементы веб-сайта как: часы 

работы библиотеки, поиск по электронному каталогу, бронирование 

книг и продления срока их использования, Интернет-ссылки к базам 

данных, а также информация о мероприятиях и услугах библиотеки. 

Внедрение мобильного интерфейса сайта библиотеки и улучше-

ния его за счет мобильной версии каталога становится все более важ-

ным для оптимизации информационного обеспечения пользователей. 

Пользователи все чаще ожидают от библиотеки в любом месте и вре-

мени комфортный доступ к веб-ресурсам и сервисам. 

Поскольку количество людей, использующих мобильные техно-

логии, увеличивается, всем видам библиотек следует разработать стра-

тегию предоставления услуг для мобильной аудитории. С помощью 

применения мобильных устройств библиотекари также могут распро-

странять презентации своих информационных продуктов и услуг. 

Овладение отечественными библиотеками мобильных технологий 

повысит имидж библиотек в обществе, увеличить приток новых поль-

зователей и поможет в освоении инновационных технологий для их 

обслуживания. 

Крайне важна разработка стратегии внедрения мобильных услуг 

в библиотечное обслуживание. Эта стратегия может включать в себя: 

адаптацию веб-сайта (включая мобильные сервисы), а также создание 

библиотечных мобильных приложений.  

Основные препятствия для реализации мобильных услуг биб-

лиотеки заключаются в недостаточном финансировании и опыте для 

поддержки этих сервисов. Есть много вариантов для создания мобиль-

ной веб-присутствия библиотеки. Первый и самый трудный шаг внед-

рения мобильных технологий на веб-сайте – комплексное исследова-

ние пользователей и их потребностей. Каждая библиотека уникальна 

во многих отношениях, поэтому для успешной реализации проекта 
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очень важно разработать сайт для конкретных потребностей пользова-

телей. В выборе ассортимента услуг для мобильной аудитории помо-

жет анкетирование пользователей и метод фокус-групп (групповая 

дискуссия под руководством специалиста). 

Результаты анализа мобильных веб-сайтов зарубежных библио-

тек позволили выявить основные составляющие их контенты: инфор-

мация о времени работы библиотеки, местоположение, способы связи 

(телефон, электронная почта, чат), ссылки на мобильные БД (сайты) и 

приложения, страницы в социальных сетях, электронные каталоги, 

продление срока пользования книгой, новости, проверка наличия сво-

бодных мест в библиотеке. Изучение примеров мобильных версий 

сайтов зарубежных библиотек позволит перенять идеи для создания 

таких сайтов отечественных библиотек. Кроме того, необходимо про-

вести анкетирование среди пользователей по вопросам использования 

ими мобильных устройств, а также выявить их преимущества. 

Таким образом, растущая популярность мобильных устройств 

призывает отечественные библиотеки освоить современные коммуни-

каторы для оптимизации сайтов, сервисов и услуг, разработки соб-

ственных мобильных приложений, что будет способствовать повыше-

нию эффективности и качества информационного обслуживания поль-

зователей в веб-среде. Поле действий в этом направлении огромное и 

предоставляет большие возможности в повышении качества обслужи-

вания пользователей библиотеки.  
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Современные библиотеки учебных заведений все больше и 

больше становятся электронными библиотеками. Это необходимость 

[1]. Студентам удобнее получать материалы для учебного процесса в 

электронном виде. Электронная библиотека строится как информаци-

онно справочная система с web-доступом. Сложность этой системы 

определяется числом реализуемых ею функций и объемами хранимых 

данных [2,3].  Эта система представляется web-сайтом.  

 Сайт создается для читателей, а не для библиотекарей, поэтому 

пользовательские интересы должны быть учтены в первую очередь. 

Чтобы сайт был востребованным, размещаемая на нем информация 

должна обновляться, должны создаваться информационные сервисы 

[4] (например, виртуальные выставки, новостной блок) и обновляться 

существующие ссылки на другие ресурсы. Все эти действия необхо-

димо координировать. Реализация функций по координации таких 

действий и есть управление сайтом. 

Концепция реализации основных положений по управлению 

сайтом библиотеки основана на ряде положений.  

mailto:liudmyla.vlashchenko@nure.ua
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1) Web-сайт научной библиотеки представляет собой сложную 

многофункциональную информационную систему.  

2) Для управления сайтом обязательно должна быть сформи-

рована технология менеджмента.   

3) Технология менеджмента должна основываться на функци-

ональной структуре сайта и учитывать сложившуюся систему правил 

подготовки информации.  

4) Для управления сайтом должна быть разработана таблица 

разбиения пользователей на группы и таблица правил доступа к ресур-

сам со стороны каждой из групп.  

5) Сайт может быть разработан в упрощенной конфигурации 

управления или в расширенной.  

Реализация положений концепции рассматривается на основа-

нии примера сайта научной библиотеки Харьковского национального 

университета радиоэлектроники. 

Основными функциональными блоками сайта являются:  ин-

формационный каталог электронных ресурсов, информационный ката-

лог печатных изданий, справочная служба, электронные учебно-

методические комплексы (ЭУМК), электронный архив ХНУРЭ, 

УФД/Библиотека, баннеры.  

Каждый функциональный блок представляет собой сложную 

информационную подсистему.  

Общий состав функций сайта определяется наборами функций, 

которые определены для каждого блока. Функционирование сайта 

может быть описано пятью основными процессами (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, 

Ф5).  При использовании сайта происходит взаимодействие читателей 

(пользователей) с основными  функциями системы в целях получения 

информации. Формально это сводится к формированию специальных 

запросов и получению ответов (это основная функция - Ф1).  Второй 

процесс (Ф2) определяется взаимодействием с системой служащих 

библиотеки, подготавливающих и размещающих информацию на сай-

те и их взаимодействием с администратором информационной систе-

мы. Третий процесс (Ф3) определяется взаимодействием  администра-

тора информационной системы с самой системой. Четвертый процесс 

(Ф4) связан с работой системного администратора, а пятый (Ф5) – с 

работой разработчика сайта.  

Технология управления сайтом сводится к двум вариантам: 

1) Технология управления процессами. 

2) Технология  поддержки ресурсов. 
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Технологию управления процессами можно представить не-

скольким функциями:  

 управление пользователями,  

 управление процессом общего редактирования,  

 управление процессом административного редактирования,  

 дополнительная функция проверки и исправления ошибок.  

Управление пользователями сводится к формированию групп 

пользователей, созданию им аккаунтов, а также к определению правил 

доступа пользователей к ресурсам информации.  В зависимости от 

реализации сайта, административные права на действия назначаются 

отдельно, но в целом функция не меняется.   

Доступ к ресурсам сайта разных пользователей, с разными пра-

вами. Каждой рабочей группе выделены отдельные права в редакторе. 

Всего сайт научной библиотеки редактирует 3 группы: Научно-

библиографический отдел, отдел иностранной литературы, большой 

читальный зал.  Они вносят информацию о новых поступлениях пери-

одики, размещают виртуальные выставки, интересные документы для 

научных сотрудников и студентов. Для внесения этой информации в 

«редакторе» были созданы группы с правом доступа к этим страницам. 

Для каждой группы устанавливаются свои права.  

 Управление процессом редактирования. Прежде всего, форми-

руется набор правил по размещению информации на ресурсе. На сайт 

выставляются текстовые документы формата .pdf, если они являются 

прикрепленными/вложенными. Для упрощения процесса внесения 

изменений в содержание страниц,  мы решили эту проблему с помо-

щью редактора для сайта – FCKEditor, который позволяет вносить 

текстовые изменения, размещать таблицы, изображения, не владея 

навыками программирования и знанием языка HTML. Через 

FCKEditor, сотрудники заходят в свою учетную запись, пользуясь 

логин/пароль, и могут вносить информацию на страницах, к которым 

им открыли доступ. Изменять другие страницы они не могут пока им 

не дадут на них права.    

 Дополнительная функция проверки и исправления ошибок. 

Весь текст, который выкладывается на сайт, предварительно проверя-

ется на орфографические ошибки, но так как обновления происходят 

очень динамично, не всегда хватает времени на внимательную вычит-

ку, поэтому мы подключили систему Orphus к сайту научной библио-

теки. Читатель, найдя ошибку, выделяет её, нажимает Ctrl+Enter и 

пишет про ошибку. После этого оповещение об ошибке на сайте, с 
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указанием адреса страницы, на которой была она обнаружена, попада-

ет на e-mail администратора.  

Управление процессом редактирования со стороны администра-

тора. Сайт находится на сервере. Информация вводится или опреде-

ленной группой пользователей, используя редактор FCKEditor (по 

отдельным учетным записям), или администратором. Только админи-

стратор имеет доступ к «заливке» файлов и изображений на сервер, 

для дальнейшего отображения на сайте. Изменения, которые прово-

дятся на страницах через редактор, не требуют отдельной «заливки» на 

сервер, а сохраняются в режиме реального времени. 

Технология поддержки ресурсов представляется несколькими 

функциями управления: серверными ресурсами, пользователями сер-

вера, архивами, функциональными блоками, сервисами.  

Управление серверными ресурсами сводится к поддержке ре-

сурсов в локальной сети библиотеки. Сайт с основными ресурсами 

размещается на  3 серверах. Там же размещаются файловые системы, 

база «Лига-Закон», база «УФД/Библиотека» и др.  В локальной сети 

поддерживаются 65 рабочих станций для доступа сотрудников биб-

лиотеки к электронным ресурсам.  

Управление пользователями сервера, сводится к созданию на 

сервере групп и пользователей (логин и пароль) и заданию для них 

соответствующих прав.  

Управление архивами сводится к выделению физических ресур-

сов RAID массивов, контролю целостности, надежности и резервиро-

вания информации. 

 Управление функциональными блоками сводится к поддержке 

системы «УФД/Библиотека» согласно требованиям разработчика, к 

размещению электронных ресурсов в электронный учебно-

методический комплекс (ЭУМК) и открытый архив (ElAr) по мере 

поступления ресурсов.  

Управление сервисами сводится к поддержке сервиса справоч-

ной службы, которая отвечает на любые вопросы, возникшие у поль-

зователей. 

На данный момент существует две версии сайта Научной биб-

лиотеки: простая и расширенная. Первая версия предполагает простую 

форму управления ресурсами. Управление сайтом производится с 

использованием FCKEditor. Этот способ самый простой и доступный 

для рабочих групп в нашей библиотеке.  

Вторая версия сайта позволяет управлять сайтом с помощью 

CMS [5]. Она предоставляет расширенные возможности. Ее недостаток 
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– повышенные требования к квалификации обслуживающего персона-

ла. К сожалению, для библиотечных систем это может быть очень 

существенным фактором внедрения и сопровождения данной системы.  

Таким образом, предложена технология управления сайтом 

научной библиотеки университета и концепция ее реализации.  Все 

решения основаны на опыте использования сайта научной библиотеки 

в Харьковском национальном университете радиоэлектроники. 
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Інтенсивний розвиток сучасного інформаційного простору, про-

цеси глобалізації та перехід від індустріального суспільства до науко-

во-комунікативного породили цілий ряд соціально-політичних, еконо-

мічних, технологічних змін, які не могли не позначитися на функціо-

нальній діяльності бібліотек ВНЗ. Спрямованість освітньо-виховного 

процесу на розвиток особистості сприяє урізноманітненню комуніка-

тивних практик. Емоційне, образне і асоціативне спілкування дозволяє 

полегшити сприйняття і засвоєння інформації завдяки збудженню 

інтересу до наук і зацікавленості самим процесом навчання. Це потре-

бує від бібліотек організації своєрідного комфортного середовища.  

Останнім часом дискусії використання простору бібліотек поси-

лились такою проблемою, як залучення читачів (зниження рівня 

відвідувань). Часто до бібліотек приходять люди зі своїми ноутбуками, 

щоб самостійно попрацювати. Із бібліотечних послуг вони використо-

вують тільки канал виходу в Інтернет і приміщення. Б. О. Купріянов 

правильно ставить питання, чому б цю ідею, підказану самими 

відвідувачами, не взяти бібліотекам? Вони сповна можуть взяти на 

себе організацію таких зон, де людина працюватиме, не беручи 

приміщення в аренду, але при цьому використовувати ті послуги, які 

вона пропонує: Інтернет, роздрукування, ксерокс тощо [4, С. 31]. 
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В публікаціях журналу «Библиополе» головний бібліограф 

бібліотеки імені М. І. Рудоміно Т. Недашківська піднімає питання про 

необхідність використання у звичній бібліотечній атмосфері нових 

ресурсів і можливостей. Автор наводить приклади про атмосферу 

комфорту і затишку, яка панує у бібліотеці імені Роберта де Сорбона в 

Реймс, де загальний простір поділений на кілька зон: Зону тиші (роз-

мови заборонені, щоб не заважати читачеві працювати з документами), 

Зону спокою (в ній дозволено тихо розмовляти), Зону для розмов 

(можна вести дискусії). Оригінальні меблі, оформлення інтер’єрів, 

доброзичлива атмосфера, сучасні послуги – все це привертає в 

бібліотеку молодь міста [9]. 

У зв’язку з цим С. Г. Матліна пропонує як варіант для сучасної 

бібліотеки концепцію «третього місця» – щось середнє між місцем 

роботи і місцем проживання. Тобто створювати  просторий і комфорт-

ний простір для спілкування. Ця роль бібліотечного простору зроста-

тиме в умовах збільшення фрілансерів – людей, які працюють у відда-

леному режимі, не приречені до жорстко закріпленого робочого місця і 

конкретного роботодавця. Для них бібліотека – «третє місце» – опти-

мальний варіант організації простору. Цей простір повинен бути по-

своєму нейтральним, який можна швидко переформатувати, щоб ство-

рити умови не тільки для роботи, але й для задоволення. Мотивація 

одержання задоволення, радості, позитивних емоцій, в результаті яких 

людина заряджається новою енергією, що стає переважаючою  [6]. 

Отже, до бібліотеки висувають все більше вимог, перш за все 

забезпечення приємної атмосфери та інтер’єру приміщення. 

Поліпшення комфортності інформаційного середовища сприяє збіль-

шенню кількості читачів: стильний архітектурний простір заохочує  

застосовувати можливості нових інформаційно-комунікаційних техно-

логій. Останнім часом для позначення цієї складової бібліотечного 

середовища стали використовувати французське слово ambiance 

(амбіанс), що означає атмосферу чого-небудь, тобто середовища. На 

наш погляд термін амбіанс влучно передає атмосферу затишку, зруч-

ності, настрою і краси гостинної будівлі. Також цим словом можна 

позначити сприятливе і затишне оточення красиво оформленого ін-

тер’єру помешкання [8]. Тобто амбіанс також позначає інтер’єр та 

дизайн, що є складовими комунікаційного середовища. 

Чи стосується це бібліотек ВНЗ? Так, адже нині неухильно зрос-

тає роль бібліотеки як навігатора доступу до інформації і знань. 

Бібліотеки освітніх закладів сприяють становленню учнів, студентів як 

активних суб’єктів освітнього простору. Теоретично підтверджено, що 
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саме бібліотеки вищої школи будуть відзначатися значним збільшен-

ням сервісних послуг в онлайн-середовищі відносно до реального. 

Розширення освітнього простору суб’єктів освіти пов’язано насампе-

ред всього із сукупністю інформації і культурних цінностей навко-

лишнього середовища як внутрішнього так і зовнішнього. Освітній 

заклад з одного боку, надає освітнє середовище, а середовище стає 

посередником в розширенні простору. Процес взаємовідношення про-

стору і середовища безкінечний і визначає бібліотеку і особистість як 

соціальних партнерів. Якщо інформаційне середовище буде організо-

вано з врахуванням основних законів і закономірностей 

функціонування інформаційних процесів, основних методів перетво-

рення інформації в знання тоді раціонально і цілеспрямовано фор-

муватиметься нове освітнє середовище. Правильно організоване ін-

формаційне середовище сприяє розвитку людини як особистості, фор-

муванню її вищих духовних потреб. Примітивно організоване інфор-

маційне середовище формує і примітивні інформаційні потреби, не 

створює умов для розвитку людини. Забруднення інформаційного 

середовища інформацією, направленою проти природи, що має агре-

сивні компоненти, може шкідливо впливати на підсвідомість людини, 

їїго здоров’я і розвиток як особистості [2]. Необхідне ціннісне орієнту-

вання на формування споживання інформації. Потоку неструктурова-

них даних Інтернет-простору бібліотека може протиставити інфор-

маційні ресурси, структуровані відповідно до структури діяльності 

своїх користувачів. 

Останнім часом широко популяризується поняття «інфор-

маційно-освітнє середовище». Головними критеріями такого середо-

вища є: 

• наявність системи засобів спілкування,  

• наявність системи засобів самостійної роботи з інформацією,  

• наявність інтенсивного спілкування між учасниками навчаль-

ного процесу. 

Під «навчальним середовищем» або «середовищем навчання» 

дослідники розуміють спеціально організоване середовище, спрямо-

ване на отримання певних знань, умінь і навичок, в якій мета, зміст, 

методи і організаційні форми навчання стають рухомими і доступними 

для зміни в межах конкретного навчального закладу» [1]. 

Зокрема, О. Б. Швидка розглядає взаємозв’язок теоретичних ас-

пектів дослідження середовища в загальному вигляді. Вона пропонує 

модель комунікаційного середовища освітнього простору, адже ро-

зуміння наповнення і значення структурних елементів комунікаційно-
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го середовища освітнього простору є особливо актуальним для нав-

чального закладу в процесі запровадження інноваційних освітніх тех-

нологій, оскільки проектування освітнього простору – організаційна 

основа інноваційного розвитку закладу освіти [10]. 

Досвід наукових, вузівських бібліотек, уже свідчить про мож-

ливість індивілізувати інформацію, створювати персональний вірту-

альний простір для окремих користувачів. Це можуть бути персональ-

ні кабінети, що забезпечують автономність діяльності вчених, мож-

ливість надання кращих,  порівняно з читальними залами, умов праці. 

Нові технології, як відзначає С. Г. Матліна, дозволять впровадити ідею 

створення віртуальних особистісних кабінетів. Розроблене програмне 

забезпечення, котре здатне «запам’ятовувати» потреби і навіть осо-

бистісний літературний простір конкретної людини, зберегти історію 

його замовлень по каталогах і вибрані документи. Зрештою користу-

вач має можливість створювати конспект із необхідних йому фраг-

ментів документів у разі необхідності вести регулярний діалог з 

бібліотекарем чи колегою. Така цілеспрямована діалогова спрямо-

ваність спілкування бібліотеки з власниками персональних кабінетів 

дає підставу говорити про формування особистісного простору кори-

стувача. Цей простір стає елементом культурно-інформаційного 

бібліотечного простору. Відтак необхідно ставити питання про якість 

діалогу з користувачем, який буде організовано за допомогою 

бібліотечних сайтів і блогів [5]. 

Отже, ті глобальні зміни, що відбуваються нині, пов’язані не з 

появою баз даних і ПК, а з появою нового середовища комунікації.  Це 

середовище пропонує нам нові, позбавлені ієрархії, відносини, які 

називаються мережевими. На сьогодні є всі підстави розглядати ін-

формаційні технології як невід’ємний компонент управлінських тех-

нологій. Серед елементів нових управлінських технологій, які прони-

кають в культурну сферу, завдяки Інтернету, слід виокремити: 

– засоби оперативної комунікації (електронна пошта, списки 

розсилки, новинні розділи сайтів); 

– розподілені ресурси, та засоби доступу до них (бази даних, 

портали, термінали комп’ютерних мереж); 

– засоби координації діяльності (електронні дошки оголошень, 

форуми, електронні опитування); форми зворотного зв’язку та ор-

ганізації співробітництва (гостьові книги, телеконференції); 

– засоби виробництва (інструментарій пошуку ресурсів і парт-

нерів, стандартні та спеціалізовані програмні засоби) [7]. 
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Щоб стати перспективною, бібліотеці треба усвідомити, що нині 

змінюється система пріоритетів. Технократична парадигма відійшла в 

минуле. Звідси бібліотекам необхідно обирати такі напрями діяльності, 

які б сприяли розвитку людини як особистості. Раніше, держава опіку-

валась становленням (вихованням) кожного, в ній людина сприйма-

лась, як гвинтик, що підтримує механізм. Бібліотеки підпорядковува-

лись цій ідеологічній догмі. На сьогодні у світовому вимірі є потреба в 

креативних особистостях, активних, цілеспрямованих. Завдання 

бібліотеки допомогти формуванню такої особистості. 

Кожна бібліотека обирає найбільш прийнятну модель ко-

мунікаційного середовища, в якому відбувається предметно-діяльнісні 

функції спілкування. Читач/користувач має право вибирати: чи вірту-

альним шляхом дізнаватись про інформацію чи прийти в бібліотеку 

окрім того ще й заради самого спілкування.  

На наш погляд, у бібліотеках ВНЗ залежно від виду спілкування 

слід виокремити: 

• традиційне середовище спілкування; 

• віртуальне середовище спілкування; 

• мультимодальне середовище спілкування. 

Традиційне бібліотечне середовище як об’єкт  предметно-

діяльнісних взаємовідносин. Його призначення для таких бібліотечних 

процесів, які не вимагають обов’язкового використання цифрових 

засобів.  

Вiртуальне середовище бібліотечного процесу – це творче сере-

довище, в якому домінує використання уявних, абстрактних, матема-

тичних та комп’ютерно-цифрових технологій для пошуку творчих 

варіантів, творчої трансформації, обробки та презентацii результатів на 

різних етапах. З цими середовищами найтісніше пов’язане поняття 

«комп’ютерно-програмне середовище». 

Мультимодальне середовище бібліотечного процесу наявне за 

ознаками двох попередніх. Це дозволяє бібліотечним фахівцям, знахо-

дячись у реально-просторовому творчому середовищі, застосовувати 

професійні програми в реальному масштабі часу для поліпшення об-

слуговування, надання додаткових послуг, а також використання пре-

зентацій. Таке середовище більш сприятливе для наглядно-образного 

спілкування. 

Саме тому, знання та розуміння медіа необхідні всім. Безпереч-

но, мультимедія – це перспектива інформатизації навчального про-

цесу, яка дозволяє поєднувати вербальну і наглядно-чуттєву інфор-

мацію. Організація аудиторних занять із застосуванням мультимедій-



Організація комфортного середовища для спілкування в бібліотеці 

 

 
37 

 

них технологій дає можливість зекономити час та зробити їх видо-

вищнішими, інформативнішими. Мультимедійні матеріали мають 

достатньо широку тематику – від шкільних програмних матеріалів до 

серйозних дослідницьких програм. Цим цілеспрямовано займаються 

бібліотеки ВНЗ, які формують медіатеки, що дозволяє студентам кори-

стуватися мультимедійними ресурсами не тільки самої бібліотеки, але 

й через мережу Інтернет здійснювати віддалений доступ чи замовляти 

матеріал по електронній пошті. 

Відзначимо, що використання засобів мультимедійної техно-

логії дозволяє підвищити інтенсивність і ефективність процесу нав-

чання, створює умови для самоосвіти, а також дистанційного навчан-

ня, уможливлюючи перехід до безперервної освіти. В широкому сенсі, 

«мультимедіа» означає спектр інформаційних технологій, що викори-

стовують різноманітні програмні та технічні засоби з метою найефек-

тивнішого впливу на користувача (що став одночасно і читачем, і слу-

хачем, і глядачем). Н. В. Клемешова «мультимедіа» розглядає як 

комп’ютерно-дидактичний засіб, що подається як навчальний матеріал 

в естетично-організованій інтерактивній формі за допомогою двох 

модальностей (звукової і візуальної) та дозволяє реалізувати основні 

дидактичні принципи [3]. 

Таким чином, відбулася своєрідна метаморфоза – створення ін-

шої форми середовища в якому використання сучасних технологій 

сприяють функціонуванню гуманістичних цінностей спілкування, що 

дозволяє говорити про перспективи мультимодальної бібліотеки. 
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Комплексне впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій є одним з новітніх атрибутів освітнього процесу сучасного 

університету, а широко масштабне застосування в науковій та 

навчальній діяльності електронних ресурсів забезпечує принципово 

новий рівень отримання і узагальнення знань, їх поширення та 

використання. Ці технології дозволяють трансформувати інформаційні 

ресурси в освітні ресурси, які забезпечують більш високу 

продуктивність в навчанні студентів. Ця парадигма може розглядатися 

як кращий підхід в умовах сучасного суспільства, для якого характерні 

швидкі зміни поточних економічних умов, що потребують реалізацію 

розвитку новітніх технологій, електронного навчання та оволодіння 

майбутніми навичками з елементами віртуальної економіки, 

заснованої на асоціації соціального співробітництва з хмаровими, 

мобільними та інформаційними технологіями.  

Питанню впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій в учбовий процес достатню увагу приділяють в науко-

педагогічній літературі, де розглянуті різноманітні аспекти цієї 
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проблеми. Одним з найважливіших факторів в цьому напрямі є фор-

мування якісного електронного контенту, який би задовольняв інфор-

маційні потреби та його донесення до користувача за допомогою 

спеціалізованого програмного забезпечення. Якість електронного кон-

тенту залежить як від змісту самого контенту, так і від його структу-

рування по певним критеріям в масиви інформації. Таким чином, пи-

тання створення так званих цифрових колекцій, а також послуги щодо 

їх донесення до конкретного споживача в рамках цифрових бібліотек  

відповідає сучасному погляду на розвиток навчального процесу, а 

конкретні розробки є актуальними. Важливе місце в такому процесі 

відіграють університетські бібліотеки, які слід розглядати як провай-

дерів та креативних учасників цього процесу [1,2].  

Цифрові колекції - сукупність документів різних форматів, 

зібраних разом на основі обумовлених користувачем критеріїв і до 

яких застосовуються єдині механізми збереження, індексації, пошуку, 

перегляду і вистави. Вони можуть складатися з сотень тисяч і навіть  

мільйонів документів; включати документи різної природи: текстових 

форматів  (книги, статті, журнали, газети, звіти), а також аудіо і відео-

документи. У колекції можна створювати підколекції, і в деяких 

випадках, їх можна логічно об'єднувати. Цілі створення колекцій та їх 

можливості, що відкриваються при їх створенні, тісно пов'язані. Серед 

основних цілей відцифрування документів слід назвати такі: 

• вдосконалення якості обслуговування шляхом створення 

умов для більшої доступності змісту друкованого матеріалу;  

• підвищення якості інформаційного обслуговування та роз-

ширення номенклатури інформаційних послуг;  

• доступності інформації будь-яких видів та з різноманітних 

тематик. 

Доступність електронного контенту, особливо якщо  це інфор-

маційний ресурс Інтернету, дає змогу значного збільшення кількості 

користувачів за рахунок 

• надання користувачам текстової інформації, зображень, і 

будь-яких видів мультимедійної інформації; 

• забезпечення доступності матеріалів, що знаходяться в різ-

них колекціях і фондах, включаючи малотиражні і унікальні видання, 

без видового або тематичного обмеження, без урахування національ-

них кордонів або відомчої належності; 

• розширення кола потенційних постачальників і одержувачів 

інформації, в тому числі і за межами бібліотечної спільноти; 
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• усунення обмежень на одержання інформації користувачами 

з фізичними або соціальними обмеженнями; 

• розширення можливостей доставки інформації в будь-яке 

місце без обмежень на час звернення за інформацією і час її отриман-

ня, тобто робота в режимі 7/24; 

• забезпечення збереження друкованого матеріалу, в першу 

чергу рідкісних і цінних документів; 

• прагнення до впровадження нових досягнень в області висо-

ких технологій. 

Перераховані переваги є очевидні, але перспектива впро-

вадження цифрових колекцій потребує вирішення низки проблем, 

напрями досліджень яких пов’язані з становленням науковообгрунто-

ваного понятійного апарату та єдиної термінології, по-перше, а, по-

друге, пошуку уніфікованих технологічно-організаційних рішень з 

проектування та ведення електронних цифрових колекцій. Останнє 

означає відбір найкращих форматів розмітки повних текстів з кращою 

структурністю, стандартизацією стилів оформлення та представлення 

метаданих, а також відбір програмно-технічних засобів для створення 

та функціонування електронної бібліотеки. Найбільш відомими та 

вільно поширюваними програмними продукти для повнотекстових 

колекцій є такі, як Archimede, CERNDocumentServerSoftware, DSpace, 

E-printsSoftware, KohaOpenSourceLibrarySystem, TECA, Greenstone. В 

по-дальшому, саме останньому рішенню буде приділена увага.   

Greenstone – це комплекс програмного забезпечення цифрової 

бібліотеки, який розроблений і поширюється з 2000 року як продукт 

міжнародної спільної співпраці між трьома сторонами: Новозеландсь-

кою Електронною Бібліотекою Університету Ваїкато, ЮНЕСКО та 

НВО Людська Інформація [2; 3]. Проект працює з агентствами ООН і 

іншими неурядовими організаціями і має високу всесвітню репутацію 

в області цифрової документації. 

Основне завдання Greenstone – це автоматизоване створення, 

підтримка і презентація структурованих колекцій електронних доку-

ментів і мультимедіа ресурсів з метою забезпечення розширення мож-

ливостей користувачів, зокрема університетів, бібліотек, і інших уста-

нов суспільних служб, аби вони змогли будувати власні електронні 

колекції [4]. Серед можливостей цього рішення, які дають необхідні 

інструменти для використання в навчальному процесі слід виділити 

такі: 

• створювати колекції електронних документів;  

• детально визначати документи залежно від метаданих;  
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• зберігати значні об’єми тексту і пов’язаних з ним зображень;  

• здійснювати повнотекстовий пошук, а також  пошук і пе-

регляд документів за полями метаданих;  

• документи, які вносяться до колекції, і їх метадані можуть 

мати різні формати, Greenstone підтримує більшість загальновживаних 

форматів документів (наприклад, PDF, PostScript, Word, RTF, HTML, 

ZIParchives, Excel, PPT), мультимедійних документів (зображення, 

включаючи GIF, JIF, JPEG, TIFF), MP3 audio) та, або гетерогенні до-

кументи (електронні тексти + окремі зображення + аудіо + відео);  

• здійснювати обробку документів на будь-якій мові і підтри-

мувати багатомовний інтерфейс користувача;  

• організовувати і публікувати інформацію в локальній ме-

режі, Інтернеті або на компакт-дисках;  

• використовувати стандартні і нестандартні метадані для опи-

су вмісту документів.  

Всі вказані особливості та переваги Greenstone були враховані 

для реалізації конкретних двох авторських проектів: створення елек-

тронної колекції «Фармацевтичне законодавство» для студентів фар-

мацевтичного університету та практичних працівників аптек, що був 

реалізований в 2011 році в рамках магістерського проекту та елек-

тронної колекції «Хімічні елементи та їх властивості» для студентів 

університету харчування та торгівлі з дисципліни «Загальна та неор-

ганічна хімія». 

Зупинимося детальніше на деяких ключових моментах створе-

ної електронної колекції «Фармацевтичне законодавство». Цей ресурс 

створювався як оперативний довідник актуальної інформації, яка кон-

че потрібна для практичної діяльності (законодавча інформація займає 

третє місце після медичної та фармацевтичної інформації згідно опи-

тувань практикуючих провізорів). Особливістю зазначеної інформації 

є те, що вона постійно оновлюється, тому марно говорити про паперо-

вий ресурс.  

Для розробки була використана версія 2.84, яка є однією з 

найбільш стійких і дозволяє створювати колекції на знімних носіях. 

Дана інструкція розрахована на установку локальної версії Грінстоун, 

але допускає створення версії в середовищі Інтернет. Основні етапи 

створення проекту  були наступними. Перший етап (структурно-

логічної побудови колекції) включав завдання топологічної (файлової) 

структури колекцій з формуванням логічної структури (індекси 

розділення). Другий етап був зв’язаний з вибором схеми метаданих та 

їх структури. Він є дуже важливим, як уже було сказано вище, для 
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структурування колекцій. Метадані як будівельний матеріал є визна-

чальною характеристикою цифрових бібліотек. Це елемент, що 

відрізняє її від інших колекцій  інтерактивної інформації. Метадані 

дозволяють розташувати в бібліотеці новий матеріал  і закріпити за 

існуючими структурами таким чином, що він відразу ж стає повно-

правним членом бібліотеки. Також метадані є основою для організації 

індексування документів, побудови класифікаторів і також можуть 

використовуватися при описі форматів представлення результатів  

пошуку або перегляду документів, в т.ч. пропонує використовувати як 

стандартний набір. У Greenstone з кожною колекцією зв'язується  один 

або декілька наборів елементів метаданих. Зараз існують десятки таких 

наборів, вони можуть бути вузькоспеціалізовані, призначені для опису 

ресурсів якоїсь певної галузі або тематики, є також метадані більш 

універсального характеру. Саме серед таких, метадані під назвою 

Дублінське ядро (DublinCore), які є форматом опису практично будь-

яких ресурсів Інтернет. Цей набір нескладний за своєю структурою, 

що складається з 15 елементів, відносно легкий у вживанні, розши-

рюваний і інтернаціональний, тобто що знайшов своє вживання в усь-

ому світі. Саме ці метадані задовольняють потребам вищезгаданої 

колекції та оптимальні в практичному сенсі. 

Наступний етап – етап візуалізації, тобто в якому вигляді ко-

лекція Greenstone має бути представлена користувачам, набудовується 

на етапі проектування, і включає загальну інформацію про колекцію, 

плагіни документа, типи пошуку, індекси пошуку, індекси розбиття, 

пошук в декількох колекціях, перегляд класифікаторів, елементи фор-

матування, переклад тексту і набори метаданих. Результат цього про-

цесу реєструється у файлі конфігурації колекції. І останній етап - це 

побудова колекції, сформованої з документів і їх метаданих, що опи-

сують. 

Створена таким чином цифрова колекція надавала користувачам 

всі зазначені вище переваги. За оцінкою студентів, найбільшим набут-

тям цієї колекції був вдалий повнотекстовий пошук. Діапазон пошуку 

визначався набором індексів, які будувалися на різних частинах доку-

ментів. За допомогою індексів можна шукати за окремим словом, 

набором слів або фраз. Такий пошук був дуже ефективним, враховую-

чи, що колекція нараховувала великий фактичний масив документів з 

тих чи інших питань законодавства. Колекція дозволяла значно ефек-

тивніше будувати навчальний процес та демонструвала студентам 

ефективність використання електронних ресурсів інформації в про-

фесійній роботі. 



       Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука  

 
44 

 

Отриманий досвід з побудови зазначеної цифрової колекції доз-

волив приступити до наступного проекту в іншій предметній області – 

хімії. Це більш складний проект та відрізняється більшим інформацій-

ним наповненням. Наряду с текстовою інформацією він має багато 

символьної інформації, що відображає перебіг хімічних реакцій еле-

ментів та їх сполук, а також відеоматеріал, що наглядно демонструє 

студентам протікання хімічної реакції. Така побудова колекції значно 

покращить самостійну роботу студента над навчальним матеріалом та 

буде значним допоміжним ресурсом до підручника та конспекту 

лекції. 

Зазначені вище цифрові колекції як структурні елементи елек-

тронних бібліотек є прикладами впровадження сучасних засобів ін-

формаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес для ство-

рення когнетивного ресурсу знань. 
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Публікаційна активність викладача вищого навчального закладу 

– дуже важливий показник його кваліфікації та творчої активності. Цей 

показник враховується при ліцензуванні освітньої діяльності, акреди-

тації освітніх програм, при створенні спеціалізованих рад, для оцінки 

діяльності вишу в цілому. 

Бібліографічні та біобібліографічні дослідження в Харківській 

державній академії культури здійснює інформаційно-бібліографічний 

відділ бібліотеки. Одне з основних завдань відділу – репрезентація 

наукового доробку професорсько-викладацького складу вишу. Бібліо-

графи відділу здійснюють постійний моніторинг видавничої діяльності 

академії – збирають, реєструють, обробляють відомості про публікації 

викладачів ХДАК.  

Усі публікації починаючи з 1947 р. відображаються в базі даних 

«Праці викладачів та співробітників ХДАК», яка ведеться з 1997 р. На 

сьогодні вона виконує основну роль при рейтинговій оцінці діяльності 

професорсько-викладацького складу академії. 

Відомості з бази даних дозволяють готувати нам різноманітні 

аналітичні звіти на запити керівництва академії, при підготовці акре-

дитаційних та ліцензійних справ, зокрема підраховувати: 

а) загальну кількість публікацій викладачів, кафедр, факульте-

тів, вишу в цілому; 
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б) кількість публікацій за видами — монографій, підручників та 

навчальних посібників, статей у фахових наукових збірниках та періо-

дичних виданнях, навчально-методичних матеріалів; 

в) кількість публікацій в іноземних джерелах та наукометрич-

них базах даних; 

г) кількість публікацій за різні періоди — навчальний рік, кале-

ндарний рік, останні 3, 5 років і т. ін. 

Доступ до бази даних — в інформаційно-бібліографічному від-

ділі, в електронному читальному залі, на сайті бібліотеки. 

Саме базу даних «Праці викладачів та співробітників ХДАК» 

було використано під час підготовки доповіді. Проведений аналіз свід-

чить про вагомий доробок викладачів ХДАК на науковій та навчально-

методичній ниві. Так, за останні 5 років (з 2011 р.) зареєстровано 3845 

публікацій. 

Сьогодні мова йтиме про окремо видані праці викладачів 

ХДАК. 

Видавничу діяльність регулюють закони України «Про видав-

ничу справу», «Про вищу освіту», «Про авторське право і суміжні 

права», «Про електронні документи та електронний документообіг», 

державні та міждержавні стандарти. 

Згідно з ДСТУ 3017 «Видання. Основні види» (1995 р.), видання 

– це документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання. 

За цільовим призначенням основну видавничу продукцію 

ХДАК складають наукові та навчальні видання. 

До наукових видань ХДАК входять: 

– монографії; 

– автореферати дисертацій; 

– збірники наукових праць; 

– тези доповідей наукових конференцій; 

– матеріали наукових конференцій. 

Згідно згаданого стандарту, монографія – це наукове книжкове 

видання повного дослідження однієї проблеми або теми, що належить 

одному чи декільком авторам. 

Авторська монографія – це можливість донести свою точку зору 

на питання з докладним описом методики досліджень, з викладенням 

та інтерпретацією виконаної роботи. Монографія може бути колектив-

ною. Опублікувати монографію, як правило, є однією з численних 

вимог вченої ради для захисту докторської дисертації. Вимоги до опу-

блікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня 

доктора наук, затверджені наказом Міністерства освіти і науки 17 жов-



Видавнича продукція ХДАК як запорука успішної діяльності вишу  

 

 
47 

 

тня 2012 р. № 1112 і опубліковані в Атестаційному віснику Міністерс-

тва освіти і науки України (2012 р., № 12). 

Для захисту докторської дисертації монографія повинна бути 

одноосібною. 

За 5 останніх років у ХДАК вийшло 44 монографії. Зокрема, у 

2014 – 7, у 2015 р. – 11 монографій.  

Автореферат дисертації – це наукове видання у вигляді брошу-

ри. Його призначення – ознайомлення науковців з основними ідеями та 

висновками дисертації. Вимоги до оформлення автореферату розроб-

лено на підставі ДСТУ 3008–95 «Звіти у сфері науки і техніки. Струк-

тура і правила оформлення» і опубліковано в Бюлетені Вищої атеста-

ційної комісії(2011 р., № 9/10). 

Збірник наукових праць – збірник матеріалів досліджень, вико-

наних у навчальних закладах чи наукових установах. 

Академія має свої наукові фахові збірники – «Вісник ХДАК» та 

«Культура України». Збірник «Культура України» з 2015 р. виходить 

серіями «Культурологія» та «Мистецтвознавство». У кінці 2015 р. 

наші збірники пройшли перереєстрацію як фахові видання. 

Тези доповідей (повідомлень) наукової конференції (з’їзду, 

симпозіуму) – науковий неперіодичний збірник матеріалів поперед-

нього характеру, таких як анотації, реферати доповідей чи повідом-

лень, опублікованих до початку конференції. 

Матеріали конференції (з’їзду, симпозіуму) – неперіодичний 

збірник підсумків конференції, доповідей, рекомендацій та рішень. 

Щорічні наукові (міжнародні та всеукраїнські) конференції 

ХДАК «Культура та інформаційне суспільство ХХI століття», «Куль-

турологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» та 

ін. супроводжуються виходом збірників тез та матеріалів.  

Значну частину видавничої продукції ХДАК становлять навча-

льні видання:  

– підручники; 

– навчальні посібники; 

– навчально-методичні посібники; 

– конспекти лекцій; 

– комплекс навчально-методичних матеріалів (виявлено такі ви-

ди: навчальні програми, методичні рекомендації, практикуми, словни-

ки). 

За 5 останніх років у ХДАК вийшло 82 підручники та навчальні 

посібники, з них за 2014–2015 рр. підготовлено тільки навчальні посі-

бники, навчально-методичні посібники та конспекти лекцій.  
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Як відомо, підручник – це навчальне видання з систематизова-

ним викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навча-

льній програмі. Навчальний посібник – це навчальне видання, що до-

повнює або частково чи повністю замінює підручник. Конспект лекцій 

— це навчальне видання стислого викладу курсу лекцій або окремих 

розділів навчальної дисципліни 

На сьогодні в Україні існує грунтовна науково-теоретична база, 

присвячена теорії підручника. Виходять статті, присвячені окремим 

структурним елементам цих видань – вступу, передмові, питанням-

завданням, електронним навчальним виданням. 

При створенні підручників та навчальних посібників необхідно 

враховувати наступне: навчальні книги повинні мати високий науково-

методичний рівень, містити необхідний довідковий апарат. Існують 

Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо 

структури, змісту, обсягів підручників і навчальних посібників для 

внз. Довгий час цим виданням присвоювався гриф Міністерства освіти 

і науки України. З метою забезпечення реальної автономії вищих на-

вчальних закладів, підсилення їх відповідальності за якість освітніх 

послуг, стимулювання наукової діяльності наказом МОН від 18 квітня 

2014 р. № 486 цю процедуру скасовано. 

Книжкова палата України розробила Методичні рекомендації 

щодо вибору, складання та редагування допоміжних покажчиків до 

видань, зокрема і до монографій та підручників. 

Спільним для монографій та навчальних видань є наявність 

списку джерел, у підручниках та методичних матеріалах – це список 

рекомендованої літератури – основної та допоміжної. Список необхід-

но складати згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Правила складання».  

Основні вимоги до редакційно-видавничого оформлення моног-

рафій, навчальних та навчально-методичних видань регламентуються 

Національним стандартом України 4861:2007 «Видання. Вихідні відо-

мості». Він установлює склад, послідовність, місце розміщення вихід-

них відомостей видання. Стандарт не поширюється на електронні ви-

дання, оскільки для них існують свої правила.  

Вихідні відомості – це своєрідні паспортні дані книги, на-

йоб’єктивніший показник компетентності та професіоналізму її видав-

ця. Від того, наскільки правильно і повно представлено ці відомості, 

залежить точність відображення їх в різних інформаційних базах – 

книжкових магазинах, бібліотеках і т. д. До вихідних відомостей ви-
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дання входять автор, назва, місце виходу, рік, міжнародний стандарт-

ний номер книги, знак охорони авторського права і т. д.  

Є відомості, які розміщуються на обкладинці та на титульній 

сторінці (автор, назва, уточнюючі назву відомості), є відомості, які 

розміщуються на звороті титульного аркуша (наприклад, укладачі, 

якщо це навчально-методичні матеріали, та автори, якщо їх більше 

трьох). На звороті титульного аркуша наводяться класифікаційні інде-

кси УДК, ББК та авторський знак. Це своєрідний шифр зберігання 

видання. 

Захистить авторські права викладача знак охорони авторського 

права, професійна видавнича назва якого копірайт. Він розміщується у 

правому нижньому куті звороту титульного аркуша.  

Існують надвипускні та випускні дані. Кожен елемент виконує 

свою інформаційну функцію. 

На перший погляд здається, що правильно оформити обкладин-

ку, титульний аркуш, зворот титульного аркуша і т. д. – це справа і 

прерогатива видавництва. Але я вважаю, що автору треба бути обізна-

ним з цими тонкощами, бо, по-перше, не всі видавці дотримуються 

стандартів, багато з них мають приблизне уявлення про стандарти, 

тому автору треба бути впевненим, що його робота буде мати гідне 

редакційно-видавниче й бібліографічне оформлення, а авторські права 

захищені. 

Ми живемо в епоху інформаційних технологій і до методичного 

забезпечення навчального процесу висуваються нові вимоги, які ма-

ють враховувати використання мультимедійних технологій, серед яких 

чільне місце посідає електронне навчальне видання. Види електронних 

видань, склад і розміщення в них вихідних відомостей регулюються 

Національним стандартом України 7157:2010 «Видання електронні. 

Основні види та вихідні відомості», який розроблено вперше.  

Спочатку визначимося згідно стандарту, що таке електронний 

документ. Електронний документ – документ, інформація в якому 

подана у формі електронних даних і для використовування якого пот-

рібні засоби обчислювальної техніки. 

Електронне видання – це електронний документ, який пройшов 

редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості та призна-

чений для розповсюдження в незмінному вигляді. 

Електронні видання існують як електронний аналог друковано-

го видання та самостійне електронне видання.  

В електронному читальному залі нашої бібліотеки створено 

фонд електронних ресурсів, зокрема фонд навчальних електронних 
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видань. Там збираються повні тексти навчальних та навчально-

методичних видань наших викладачів. Фонд формується за такими 

правилами: навчально-методичні матеріали у друкованому вигляді в 

кількості не менше 3-х екземплярів здаються у відділ комплектування 

та наукової обробки документів, а електронні версії як аналог друко-

ваного видання у pdf-форматі передаються в електронний читальний 

зал. Електронний аналог в основному відтворює друковане видання, а 

pdf-формат зберігає розташування на сторінці тексту, ілюстрацій, по-

силань, приміток.  

Щодо підручників та навчальних посібників у електронному ви-

гляді. Постановою КМ України від 30.12.2015 р. № 1187 затверджено 

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

Додаток 14 постанови визначає технологічні вимоги щодо навчально-

методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 

Забезпеченістю навчальними матеріалами вважається наявність підру-

чників, навчальних посібників, конспектів лекцій, хрестоматій згідно з 

переліком рекомендованої літератури з розрахунку один примірник на 

п’ять осіб фактичного контингенту студентів або їх наявність в елект-

ронній формі (у локальному чи віддаленому доступі) для необмеженої 

кількості користувачів з дотриманням вимог законодавства про інтеле-

ктуальну власність. Для вибіркових навчальних дисциплін дозволяєть-

ся використання навчальних матеріалів лише в електронній формі. У 

зв’язку з цим у фонді бібліотеки необхідно мати електронні варіанти 

підручників та навчальних посібників, зокрема і на CD-ROM для збе-

рігання контрольного екземпляру.  

Отже, тісна взаємодія викладача та бібліотеки вищого навчаль-

ного закладу – гарантія успішного розвитку вишу. 
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Стратегія музичної освіти базується на концептуальних засадах 

інтеграції змісту викладання шкільних дисциплін і гуманізації навчан-

ня. Навчальна діяльність на уроках музики в школі має спрямовувати-

ся на інтеграцію мистецьких знань та художньо-образних уявлень 

школярів як потужного засобу інформаційного забезпечення і якісного 

засвоєння музичного матеріалу на основі використання широкої міжп-

редметної інтеграції. Інтеграційний принцип опанування мистецьких 

знань школярами сприяє цілісному музичному сприйманню художніх 

образів, активізації мислення, фантазії, почуттів; збагаченню загальної 

бази знань і вимагає використання інноваційних методик та сучасних 

інформаційних мультимедійних технологій. Згідно з вимогами норма-

тивно-правових документів Законів України «Про освіту» і «Про зага-

льну середню освіту», Концепції педагогічної освіти, Концепції зага-

льної середньої освіти, Національної стратегії розвитку освіти України 

до 2021 року та інших документів про освіту, що визначають підготов-

ку вчителів мистецького циклу дисциплін одним із важливих завдань 

подальшої розбудови освіти в умовах її гуманізації та гуманітаризації є 

професійне здійснення музичної освіти і естетичного виховання шко-

лярів на нинішньому етапі розвитку суспільства; ускладнення їх за-

вдань і змісту зумовлюють підвищення вимог до фахової підготовки 

майбутнього вчителя музики. 
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Дефініцію поняття «інтегрована освіта» в контексті сучасної пе-

дагогіки розуміють як форму єдності цілей, принципів і змісту органі-

зації процесу навчання й виховання, результатом чого є формування в 

учнів якісно нової цілісної системи знань і вмінь. Інтеграція освіти має 

значущий вплив на педагогічний процес, що позначається на розвитку 

учня, формує в нього системне мислення, здатність до усвідомленого 

аналізу своєї діяльності, прийняття самостійних рішень, набуття нових 

знань та вмінь. 

Такий концептуальний підхід до інтегрованного навчання мож-

на проілюструвати на прикладі вивчення творчого шляху великого 

українського поета Т. Г. Шевченка. Вивчення його творчості може 

бути поділено на три складові: література, мистецтво, музика. Кожен 

блок має бути представлено в навчальних планах в один проміжок 

часу на уроках української літератури, малювання та музики. 

Відомим є той факт, що музика та спів посідали значне місце у 

житті Т. Г. Шевченка. Народна музика з дитинства живила його мрії, 

звучала голосами кирилівських співаків, сумними переборами кобзарів 

і лірників. Поет мав неаби який співочий талант. Сучасники Т. Г. Шев-

ченка, відзначаючи чудове виконання ним народних пісень, називали 

поета «наш соловей» (П. Куліш). За свідченням друзів, Т. Г. Шевченко 

мав тенор. Княжна Варвара Рєпніна, подруга і шанувальниця таланту 

поета, розповідала, що співав поет із щирістю, так, що його м’який, 

сповнений суму голос мимоволі проймав душу. Особливо любив Тарас 

Григорович наспівувати свої вірші «Тяжко, важко в світі жити», «Ду-

ми мої, думи мої», «Нащо мені чорні брови». Уся краса української 

народної пісні знайшла відібраження у поезії Т. Г. Шевченка. Завдяки 

надзвичайній мелодійності та ритмічній віртуозності поезій Т. Г. Шев-

ченко здобув славу одного з наймузикальніших поетів світу. 

Усе своє життя Т. Шевченко спілкувався з композиторами, ар-

тистами, поетами, художниками, істориками, філософами, яких знала 

не тільки інтелігенція мистецьких осередків Києва, Москви, Санкт-

Петербурга, а й уся Європа. Як свідчать літературні джерела, Тарас 

Григорович був обізнаний зі світовою художньою літературою та мис-

тецтвом. 

Дружба з артистами, співаками, композиторами впливала на 

світогляд поета, а його природна музикальність перелилася в чудові 

рядки його поезій та повістей. З музичних інструментів Тарас Григо-

рович найбільше любив віолончель. Тембр цього інструмента за своєю 

теплотою й виразністю наближається до звучання людського голосу. 

Так проникливо писав Т. Г. Шевченко саме про віолончель у повісті 
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«Музикант»: «Я вам, кажется, не писал еще о виолончели? Чудный, 

дивный инструмент!.. Боже мой, что за игрушка! Только одна душа 

человека может так плакать и радоваться, как поет и плачет дивный 

инструмент... И если б я был два раза раб, то за этот инструмент про-

дал бы себя в третий раз».  

Авторами пісень на Шевченкові вірші ставали музиканти, неві-

домі лірники та кобзарі. Ще за життя поета були поширеними народні 

пісні на його вірші. Імена авторів деяких пісень з’явилися в перші 

двадцять років після смерті поета. Так, автором музики до знаменитого 

«Заповіту» був полтавський музикант Г. Гладкий, пісню «Реве та стог-

не Дніпр широкий» написав учитель латинської мови Д. Крижанівсь-

кий, а «Думи мої, думи мої» – К. Борисюк. 

Серед багатьох Шевченкових творів, особливе місце посідає 

«Заповіт». До втілення у музиці цього безсмертного твору Кобзаря 

неодноразово зверталися професіонали – М. Лисенко, М. Вербицький, 

Г. Гладкий та інші. Але «Заповіт» Г. Гладкого став улюбленою народ-

ною піснею, що передавалася з покоління в покоління в усній традиції. 

Подорожуючи по селах, музикознавці записували «Заповіт» Г. Гладко-

го, наче давно існуючу народну пісню. 

Г. Маркевич 1909 р. у Полтаві першим надрукував ноти до «За-

повіту» Кобзаря. Весь прибуток з цього видання мав надіслати до фо-

нду на побудову пам’ятника Т. Г. Шевченкові в Києві. Хорові обробки 

«Заповіту» здійснили Я. Степовий, К. Стеценко, П. Демуцький,  

О. Александров, О. Спендіаров та інші. На текст написано й музичні 

твори великих форм: кантати В. Барвінського (1918), С. Людкевича 

(1934, 2-а редакція – 1955), Б. Лятошинського (1939), Л. Ревуцького 

(1939), симфонічна поема Р. Глієра (1939). Вірменський композитор  

А. Георгійович створив солоспів на текст «Заповіту» (1938). Грузинсь-

кий композитор А. Баскаков у 1954 р. написав музику до «Заповіту». 

Взагалі існує понад 60 музичних інтерпретацій «Заповіту».  

Пісні на слова Т. Г. Шевченка мали значний вплив на українсь-

ку народнопоетичну творчість. Вони внесли в народні пісні свіжі мо-

тиви, ідеї, збагатили їх новим змістом, розширили мелодійне звучання. 

До 200-річчя поета було написано багато нових творів сучасними 

українськими композиторами. Перехід Шевченкових поезій до народ-

ного репертуару триває, кожне покоління і самодіяльних митців, і 

композиторів-професіоналів поповнює його новими зразками. 

Інтегроване навчання школярів вимагає і від бібліотеки нового 

підходу до організації збору, зберігання, обробки та надання когнетив-

ного ресурсу щодо творчості Т. Г. Шевченка. Це можуть бути текстові, 
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образотворчі, музичні, фільмографічні та ін. ресурси, мультимедійні 

презентації для ілюстрації навчальної лекції тощо. 
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Сьогодні бібліотекам необхідно опанувати новий вид діяльності 

– управління знаннями. Оскільки оволодіння знаннями в суспільстві 

стає нагальною потребою й затребуваним інформаційним ресурсом 

стають знання (когнітивний ресурс). Управління знаннями необхідно 

розглядати як функцію, що охоплює всі сфери діяльності соціуму. 

Домогтися позитивного результату в цьому напрямі можна, поєднавши 

зусилля бібліотек у створенні баз знань на основі залучення їхніх ког-

нітивних ресурсів. 

Мета статті – проаналізувати когнітивні ресурси бібліотек.  

Концепція управління знаннями виділяє три основні компонен-

ти, що входять до складу системи управління знань: 

 людський (необхідність відповідно підготовлених кадрів для 

бібліотек); 

 технологічний (безперервний розвиток технологій в бібліоте-

ках) ; 

 організаційний (упорядкування та оптимізація бібліотечних 

процесів на основі підготовки персоналу та розвитку технологій). 

Знання є формою існування і систематизації результатів пізна-

вальної діяльності людини. У широкому сенсі слова знання – це образ 
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реальності суб’єкта у формі понять і уявлень. Знання у вузькому сенсі 

– це володіння перевіреною інформацією (відповідями на питання), що 

дозволяє вирішувати поставлене завдання. Наприклад, знання предме-

та – це певне розуміння предмета, уміння поводитися з ним, розбира-

тися в ньому, а також використовувати для досягнення поставленої 

мети. Знання допомагає людям раціонально організовувати свою дія-

льність і вирішувати різні проблеми, що виникають в її процесі. 

У теорії штучного інтелекту та експертних систем, знання – це 

сукупність тверджень про світ, властивості об’єктів, закономірності 

процесів і явищ, а також правил логічного висновку одних тверджень з 

інших і правил використання їх для прийняття рішень. Головна від-

мінність знань від даних полягає в їх структурності й активності: поява 

в базі знань нових фактів або встановлення нових зв’язків між ними 

може стати джерелом змін щодо прийняття рішень. Знання фіксуються 

в образах і знаках природних і штучних мов. 

Класифікують три категорії знань: 

 практичне; 

 теоретичне; 

 стратегічне [6]. 

Американський психолог Г. Гарднер виділяє 7 основних видів 

інтелекту: 

1. Лінгвістичний інтелект характеризується здатністю викорис-

товувати природний мову для передачі інформації, а також стимулю-

вання і збудження. Цей вид утворює лінгвістичні когнітивні ресур-

си,такі, як твори художньої літератури та публіцистики. 

2. Музичний інтелект має здатність виконувати, складати музи-

ку або отримувати від неї задоволення та утворює музичні когнітивні 

ресурси: музичні твори, або їхнє віртуозне виконання, а також ство-

рення творів з історії та теорії музики. 

3. Логіко-математичний інтелект визначає здатність досліджу-

вати, класифікувати категорії та предмети, виявляти відносини між 

символами й поняттями шляхом маніпулювання ними і таким чином 

створює наукові когнітивні ресурси різних галузей знання. 

4. Просторовий інтелект є здатністю бачити, сприймати та мані-

пулювати об’єктами в розумі, сприймати й створювати візуально-

просторові композиції. Такі як архітектура, креслення, графіка, малю-

нок і створює образотворчі когнітивні ресурси. 

5. Тілесно-кінестетичний інтелект – це здатність використовува-

ти рухові навички в спорті (спортивний когнітивний ресурс), виконав-

ському мистецтві (танцювальний та цирковий когнітивні ресурси). 
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6. Міжособистісний інтелект забезпечує здатність розуміти ін-

ших людей і налагоджувати з ними відносини та створює педагогічні 

та психологічні когнітивні ресурси. 

7. Внутрішньоособистісний інтелект являє здатність розуміти 

себе, свої почуття, прагнення і допомогою визначити усі попередні 

види інтелекту, тобто створює когнітивні ресурси інтелектуальної 

власності [1]. 

Для бібліотеки характерна своя модель управління знаннями як 

ресурсом: 

 створення нових знань; 

 інформаційна аналітика знань; 

 використання наявних знань; 

 втілення знань у продуктах і послугах; 

 передача наявних знань; 

 забезпечення доступу до необхідних знань; 

 збереження знань; 

 підтримка цілісності знань, 

 захист знань від зовнішніх і внутрішніх загроз; 

 структуризація, кодифікація та ідентифікація знань [6]. 

На сучасному етапі розвитку бібліотеки основним її інформа-

ційним ресурсом є бібліотечний фонд, який містить видання в різних 

форматах і на різних носіях: книги, періодику, аудіовізуальні та елект-

ронні документи. Фонд кожної бібліотеки є інформаційним ресурсом 

конкретної установи, галузі, території і частиною національного інфо-

рмаційного ресурсу України. 

Традиційно бібліотеки виконують провідну посередницьку роль 

у доступі до знань. Соціальна пам’ять людства, інтелектуальний капі-

тал міститься в документних ресурсах, із яких складаються фонди 

бібліотек, тому можна зробити висновок, що кожний документ бібліо-

теки є когнітивним ресурсом, що включає практичне, теоретичне, або 

стратегічне знання. 

Сьогодні бібліотеки самостійно створюють різноманітні бази 

даних: бібліографічні, фактографічні, повнотекстові, в тому числі бази 

офіційних документів, що також можуть виступати як когнітивні ресу-

рси із яких користувач може отримати певні знання. 

У процесі семантичного опрацювання бібліотечного документа-

льного ресурсу, вважає К. Лобузіна, він має трансформуватись у ре-

сурс з якісно новим представленням змісту, який можна позначити як 

знаннєвий ресурс бібліотеки – ресурс, що містить згорнуту, аналітично 

опрацьовану інформацію, що забезпечує функції посередника між 
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користувачем і знаннями у документальній комунікації, і тим самим 

реалізує інтелектуальний доступ до документів, який на етапі відбору 

та аналізу змісту джерельної бази наукового дослідження або прийнят-

тя рішень ефективно замінює безпосереднє звернення до документаль-

ного фонду [4, C. 32]. 

Важливу роль у цьому процесі надається працівникам бібліоте-

ки, котрі займаються аналітичною діяльністю. Аналітик, ґрунтуючись 

на інформаційних моделях, прагне виявити об’єктивні закономірності 

й тенденції, визначити рушійні механізми, причинно-наслідкові 

зв’язки. У цьому смислі аналітик створює нове знання про той фраг-

мент реальності, що перебуває у сфері його професійного інтересу, 

фактично виконуючи роль дослідника. Функція інформаційної аналі-

тики – виробництво нового знання на основі переробки наявної інфор-

мації з метою оптимізації прийняття рішень. З наукою її поєднує інфо-

рмаційний спосіб пізнання й наукового аналізу реальності [3, C. 101–

102]. 

Когнітивний ресурс може існувати в двох формах: пасивній і 

активній. Пасивні когнітивні ресурси це – фонд бібліотеки в цілому та 

документні ресурси окремо (книги, журнали тощо). До активних ког-

нітивних ресурсів належать ресурси, які є доступними для автоматизо-

ваного пошуку, і для зберігання і обробки. Вони зберігаються на 

комп’ютерах у вигляді спеціально створених програм. Це електронні 

бібліотеки, репозітарії, бази та банки даних, бази знань. 

На сучасному етапі розвитку суспільства перше місто посідає 

наукове (теоретичне) знання. Наука як результат є системою певних 

знань про природу, людину і суспільство. У такому контексті вона 

розглядається як сукупність найбільш повних і несуперечливих науко-

вих знань, як специфічна форма відображення дійсності. Основними 

властивостями науки як результату є: 

 кумулятивний характер розвитку наукового знання, тобто під-

сумовування нових і дотеперішніх знань, що сприяє послідовності 

наукового знання. Нове знання можна відкрити за умови, що дослід-

ник вивчив усе, що було зроблено попередніми поколіннями вчених. 

Тут вже можна говорити про те, що науці властива функція «соціаль-

ної пам’яті» людства в цілому, коли зберігається (акумулюється) нако-

пичений досвід; 

 диференціація (поява нових галузей знань) та інтеграція (взає-

мопроникнення наукових знань). Наступність науки призводить до 

єдиної лінії її поступального розвитку і незворотності його характеру. 

Цей процес забезпечує також функціонування науки як особливого 
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виду «соціальної пам’яті» людства, теоретично кристалізує минулий 

досвід пізнання дійсності та оволодіння її законами. 

Теоретичні уявлення виникають на основі узагальнення емпіри-

чних даних. У той же час вони впливають на збагачення і зміну емпі-

ричних знань [5]. 

Більшість вищих навчальних закладів сьогодні мають у своєму 

складі спеціалізовані наукові ради із захисту дисертацій. Отже, можна 

констатувати, що в таких вишах здійснюється створення наукового 

ресурсу, у якому міститься результат опрацювання одних практичних, 

теоретичних, стратегічних знань для отримання інших. І необхідно 

підкреслити, що час не владний над рухом смислів в просторі, оскіль-

ки знання яке признане в той чи інший період часу достеменним, піз-

ніше може бути визнаним помилковим, однаково відіграє роль когні-

тивного ресурсу, завдяки якому отримане нове знання. Тому наукова 

етика має на одному рівні розглядати дослідження ортодоксальної та 

альтернативної науки. Отже, діяльність сучасних вишів тісно 

пов’язана з виробництвом нових наукових знань, тому бібліотекам 

ВНЗ сьогодні необхідно виробити стратегічну лінію щодо створення 

баз знань на основі захищених дисертаційних досліджень, які стануть 

експертними для подальших наукових досліджень і освітнього проце-

су. Причому в такі бази необхідно включати навіть знання, яке у  

XXI ст. вважається помилковим. У інформаційному просторі завжди 

має бути присутня наукова дискусія, тому що завдяки помилковим 

гіпотезам народилося не одне істинне наукове знання. Бібліотекар-

аналітик не має права розміщувати в базах знань інформацію на свій 

розсуд, а мусить відбивати її у всій об’єктивній повноті. 

Провідною метою бібліотек ВНЗ в цьому напрямі є аналітична 

обробка наукової інформації для баз знань де наукові дослідження є 

ресурсною сировиною для створення вторинного когнітивного ресур-

су. Наприклад, в освітньому та науковому процесі необхідна для порі-

вняльного аналізу термінологічна база. Студенти факультету соціаль-

них комунікацій Харківської державної академії культури, часто, підк-

реслюють, що визначення документу існує більш як сорок тлумачень. 

Сьогодні в навчальному процесі доцільно використовувати терміноло-

гічні бази знань, де буде вказано сам термін, його автор, галузь знань 

де він застосовується. Причому ці терміни необхідні для зіставлення в 

навчальному процесі, а для наукового дослідження важлива констата-

ція фактів, щоб той самий зрівняльний аналіз не переходив з одної 

праці в іншу. Але і в освітньому, і в науковому процесах необхідне 

створення таких баз знань, щоб заощадити час на пошук аксіом При-
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родно, що виробництво таких баз знань має бути покладено на бібліо-

теку як середовище інформаційного виробництва. Тим більше, що 

авторське право дозволяє бібліотекам часткове копіювання документу. 

Для створення бібліотеками таких баз знань можна використо-

вувати програмне забезпечення з відкритими кодами «Greenstone», 

оскільки документи, які вносяться до колекції, та їх метадані можуть 

мати різні формати: PDF, PostScrіpt, RTF, HTML, Text, LaTex, ZIP, 

DOC, PPT, GIF, JPEG, TIFF, MP3, Ogg, AVI, MOV тощо. У 

«Greenstone», можна створювати однорідні колекції (документи одного 

типу, наприклад, MSWord + MSExcel) або різнорідні (тексти + окремі 

зображення аудіо-відео). Усі вхідні документи в системі Greenstone 

конвертуються у формат архіву Greenstone. Кожному документу авто-

матично присвоюється унікальний ідентифікатор [2]. 

Таким чином, бібліотека є когнітивним ресурсом соціуму. Фон-

ди бібліотеки містять різноманітні когнітивні ресурси (лінгвістичні, 

мистецькі (музичні, образотворчі, танцювальні, циркові), спортивні, 

наукові (різногалузеві), педагогічні, психологічні) створені людським 

інтелектом в різні часи та які є когнітивним ресурсом інтелектуальної 

власності. На сучасному етапі розвитку бібліотеки ВНЗ мають залуча-

тися до системи управління знаннями та розробляти бази знань. 
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Розвиток вищої освіти на основі програмних продуктів компанії 

Microsoft Office відбувається за допомогою сучасних інструментів, 

якими мають змогу користуватися усі учасники освітнього процесу, а 

саме: викладачі, студенти та всі співробітники вищих навчальних 

закладів, що оформили передплату Office 365 Education. Користувачі 

Office 365 Education мають набір онлайн–служб, який дає змогу 

працювати над навчальними й робочими матеріалами та надавати 

спільний доступ до них іншим користувачам. 

Програмний продукт Microsoft Office 365 об’єднує декілька веб-

сервісів. Розповсюдження цього продукту здійснюється на основі пе-

редплати за схемою «програмне забезпечення + послуги». До набору 

входять різноманітні програми та послуги на основі платформи Mi-

crosoftOffice, електронна пошта бізнес-класу та функціонал для 

спілкування та управління документами. Office 365 було створено 
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насамперед задля забезпечення поштового хостінгу, доступу до корпо-

ративних соціальних мереж та хмарного сховища даних для бізнесу 

(Outlook, Yammer, OneDrive). 

Студенти та співробітники Харківського національного універ-

ситету міського господарства імені О. М. Бекетова отримують на свої 

пристрої  найповніший пакет Office 365 ProPlus безкоштовно. До паке-

ту входить найновіший Office (програми Word, Excel, PowerPoint, On-

eNote, Outlook і Access), який може використовуватися як на персо-

нальних комп’ютерах, так і на мобільних пристроях, зокрема на 

смартфонах та планшетах Android, iPad і Windows. В додатку Outlook 

поштова скринька має обсяг 50 ГБ, а персональне сховище OneDrive 

для бізнесу – 1 ТБ. Корпоративна пошта ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

має домен kname.edu.ua. Додаток SkypeforBusiness використовується 

для спілкування на відстані, миттєвих повідомлень, аудіо- та відеод-

звінків, а також участі у спільних онлайн-конференціях. Office 365 дає 

змогу працювати над спільними документами на кількох пристроях 

одночасно.  

Спеціалізована програма DreamSpark від Microsoft надає доступ 

студентам, аспірантам, викладачам та співробітникам ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова до ліцензійних версій програмного забезпечення 

Microsoft для розробки та дизайну. Для доступу треба вказувати пер-

сональні дані користувача (логін і пароль). 

Онлайнові доповнення до додатків Word, Excel, PowerPoint і 

OneNote дають змогу користувачам: 

–- працювати з онлайновими документами, переглядати та реда-

гувати їх вдома з будь-якого ПК чи Мас, підключеного до мережі Ін-

тернет; 

– зберігати файли і документи в мережі Інтернет в захищеному 

паролем середовищі; 

– редагувати онлайнові документи навіть на тих компьютерах, 

де інстальована інша операційна система; 

– надавати та контролювати доступ до перегляду будь-яких до-

кументів з можливістю розширення прав (редагування); 

– працювати з документами на комп’ютері у відповідній про-

грамі MicrosoftOffice; 

– редагувати документи в режимі онлайн одночасно з іншими 

користувачами;  

– переглядати файли з мобільних пристроїв. 

Перевагами хмарних технологій Microsoft є те, що: 
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– єдина обов'язкова умова використання — це наявність доступу 

до мережі Інтернет, в той час як умови до апаратного забезпечення 

мінімальні; 

– технології MicrosoftOffice 365 не вимагають додаткових вит-

рат на придбання спеціального програмного забезпечення; 

– MicrosoftOffice 365 підтримують всі операційні системи, які 

використовуються в університеті; 

– всі інструменти MicrosoftOffice 365 є безкоштовними. 

Корпоративна соціальна мережа Yammer структурована за ро-

бочими групами, які мають всі структурні підрозділи університету 

(деканати, кафедри, навчальні групи, відділи, зокрема наукова 

бібліотека). Приватна соціальна мережа університету допомагає учас-

никам робочих груп бути в курсі всіх подій у цій мережі. Корпоративні 

плани включають роботу в соціальній мережі Yammer для зміцнення 

співпраці та розповсюдження інновацій. В Yammer бібліотекарі мають 

змогу швидко одержувати відомості про всіх користувачів Office 365 в 

їх персональних профілях (контактний телефон, адресу електронної 

пошти, посаду, назву підрозділу), що значно прискорює обмін інфор-

мацією та спілкування, особливо з територіально віддаленими 

співробітниками, що знаходяться в іншому корпусі університету, або у 

відрядженні. За допомогою Yammer співробітники наукової бібліотеки 

збирають заяви викладачів щодо передплати періодичних видань на 

наступний період, повідомляють користувачів бібліотеки про необ-

хідність здати або перереєструвати літературу, поширюють інфор-

мацію про майбутні заходи в бібліотеці за допомогою оголошень. Крім 

цього, співробітники наукової бібліотеки приймають участь в онлайн-

обговореннях в Yammer матеріалів щодо майбутніх нарад, наприклад, 

що стосується cтратегії розвитку університету, передплати та 

публікацій у міжнародних наукометричних базах даних, таких як Sco-

pus і WebofScience, участі в проекті HORIZON2020, GoogleAcademy та 

ін. 

Хмарне сховище OneDrive надає можливість співробітникам з 

різних відділів бібліотеки та університету спільно працювати з доку-

ментами. Наприклад, таким чином здійснюється використання рубри-

катора. В разі його поповнення документ автоматично оновлюється в 

режимі реального часу і всі користувачі, які мають до нього доступ, 

отримують оновлену версію за декілька секунд. Це значно скорочує 

час, який раніше потребувала робота з флеш-накопичувачами. Крім 

цього, матеріали щодо заходів, які проводяться в бібліотеці, також 

зберігаються в хмарному сховищі (наприклад, фотозвіти). 
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Починаючи з 2016 року, у Харківському національному універ-

ситеті міського господарства імені О. М. Бекетова реалізується проект 

MicrosoftImagineAcademy. В рамках цієї мінародної програми прово-

диться підготовка ІТ-фахівців у навчальних закладах. За оцінками 

експертів ринку праці у найближчий час, а саме до 2017 року, потреба 

володіння навичками IT-технологій того чи іншого рівня зросте до 

77% в усіх професіях. Тому на потребу ринку праці Microsoft створив 

програму ImagineAcademy. Навчання в програмі проводиться за авто-

ризованими курсами. В залежності від рівня підготовки слухачів, Mi-

crosoft пропонує різноманітні можливості (від освоєння користуваць-

ких додатків для мобільних та настільних комп’ютерів до підготовки 

ІТ-професіоналів за широким переліком спеціальностей). По закінчен-

ню обраного курсу слухачі мають змогу скласти іспит на міжнародний 

сертифікат ІТ-професіонала або користувача. Співробітники бібліоте-

ки підвищують свою кваліфікацію, навчаючись за програмою 

ImagineAcademy за напрямами: «Основи MicrosoftOfficeOnline», «Mi-

crosoftOffice 365 Expert – дозволи і облікові записи користувачів», 

«Основи Office 365 для співробітників по роботі з інформацією» та ін. 

Таким чином, використання продуктів компанії Microsoft якісно 

підвищило рівень роботи бібліотекарів наукової бібліотеки ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова. Завдяки потужним інструментам взаємодії корпо-

ративної соціальної мережі Yammer створено умови для спільної робо-

ти, спілкування співробітників, відділів, викладачів, студентів і гео-

графічно віддалених підрозділів для обміну корисною інформацією. За 

допомогою  Yammer усі ланки університету, в тому числі і наукова 

бібліотека, володіють оперативними засобами впровадження нових 

ідей і доведення їх до стадії проекту. Завдяки праці у Office 365 

здійснилося об’єднання співробітників університету в єдину команду. 

 

 



 

 
65 

 

УДК 027:004.65(062.551) 

 

ОТЧЕТ О КОНФЕРЕНЦИИ                                         

«НАУЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ЦИФРОВУЮ 

ЭПОХУ», КИЕВ, 30-31 МАРТА 2016 ГОДА 
 

Ильченко Марина Николаевна 

редактор I категории отдела отечественных и иностранных              

электронных ресурсов и информационного сервиса                        

Центральной научной библиотеки,  

e-mail: iscl@ukr.net 

 

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина 

пл. Свободы, 4, г. Харьков, Украина 

 

Ключові слова: наукометрія, бази даних; цитованість; рейтинг жур-

налу; антиплагіат 

Ключевые слова: наукометрия, базы данных; цитируемость; рейтинг 

журнала; антиплагиат 

Keywords: science metrics, database, citation, rank of journal, antiplagia-

rizm 

 

30–31 марта 2016 года в г. Киеве прошла IV международная 

научно-практическая конференция «Научная коммуникация в цифро-

вую эпоху». 

Инициатива проведения данного научного мероприятия при-

надлежала Научной библиотеке Национального университета «Киево-

Могилянская академия», Научной библиотеке им. М. Максимовича 

Национального университета им. Т. Шевченко, Государственному 

фонду фундаментальных исследований Украины, общественной орга-

низации ЕЛИБУКР (Электронная библиотека Украины), общественной 

организации «Украинское Фулбрайтовское Общество». 

На конференции было зарегистрировано 250 участников из раз-

ных стран мира: Польша, Белоруссия, Казахстан, Россия, Нидерланды, 

США, Швеция, Грузия и др. В ходе мероприятия был изучен  широкий 

спектр вопросов, так или иначе связанных с развитием и продвижени-

ем украинской науки в мировом пространстве. Проблематика конфе-

ренции была актуальна и активно обсуждаема аудиторией зала. Об-

суждались новости о национальных и международных проектах до-
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ступа к научной информации, проводился анализ наукометрических и 

библиометрических инструментов оценки научных исследований, 

были рассмотрены новые модели технологии создания и распростра-

нения научных журналов, создание и использование научных элек-

тронных ресурсов и электронных библиотек, вопросы интеллектуаль-

ной собственности и электронные ресурсы, новейшие информационно-

коммуникационные технологии в университетских библиотеках. 

Первым  выступил директор департамента научно-технического 

развития Министерства образования и  науки Украины Дмитрий Че-

беркус, который поддержал работников библиотек в их стремлении 

продвигать и популяризировать украинскую науку в мире.  

После приветственного слова на торжественном открытии кон-

ференции президента НаУКМА  Андрея Мелешевича выступила с 

докладом «Університет та сучасні виклики наукометрії»Татьяна Яро-

шенко [5]  –  вице-президент по научной роботе и информатизации 

Национального университета «Киево-Могилянская академия». До-

кладчик отметила, что университеты являются посредниками между 

огромным потоком наукометрических исследований (изучение, хране-

ние, внедрение, анализирование наукометрической информации) и 

учеными. На данный момент в обществе остро стоит вопрос: как оце-

нить науку в университетах. Ученых в большинстве своем сейчас вол-

нуют вопросы  актуальности тематики исследований, проблема поиска 

соавторов, возможности издаваться во влиятельных  журналах с высо-

ким импакт-фактором. Татьяна Ярошенко подчеркнула, для того, что-

бы поднять рейтинг университетов, руководителям университетов 

следует бросить все силы, прежде всего, на продвижение собственных 

университетских  журналов. Ученым для поднятия научного рейтинга 

необходимо публиковаться в журналах, индексируемых ведущими 

наукометрическими базами данных Web of Science и Scopus. Очень 

активно цитируются материалы конференций и монографии, поэтому   

этот вид научной работы настоятельно рекомендован ученым для по-

вышения собственного рейтинга. Однако ученым не стоит полностью 

привязывать свою работу к наукометрическим показателям. Иначе 

наука превращается в соревнование, теряя при этом основное свое 

предназначение. 

С очень интересным докладом выступил Андрей Локтев – кон-

сультант по ключевым информационным решениям в компании 

Elsevier [2]. Его доклад «Сучасність та майбутнє української науки – 

неупереджений погляд Scopus» раскрыл основные тенденции развития 
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украинской науки в мире на 2016 год. На данный момент в БД Scopus 

включены: 

 61 млн. записей; 

 5 000 издательств; 

 22, 245 периодических изданий из 105 различных стран;  

 55 украинских активных журналов; 

 94, 900 книг; 

 3, 780 журналов в открытом доступе; 

 архив с 1823 года. 

Активность публикационной активности украинских ученых 

представлена следующими цифрами: 

 184 047 публикаций с 1830 г.; 

 8 846 публикаций в 2015 г.; 

 31 247 профилей авторов; 

 281 организаций; 

 55 активных периодических изданий.  

Учитывая количество и цитируемость публикаций украинских 

ученых, среди университетов Украины можно выделить несколько 

лидеров: 

1) Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко; 

2) Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина; 

3) Национальный технический университет Украины «Киевский 

политехнический институт»; 

4) Львовский национальный университет им. И. Франко»; 

5) Национальный университет «Львовская политехника». 

Анализ статистических данных цитируемости украинских жур-

налов по БД Scopus выявил очевидный рост повышения рейтинга пе-

риодических изданий Украины. 

В БД Scopus в этом году были включены несколько новых укра-

инских журналов: «Журнал институциональных исследований», 

«Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии», «Восточно-

европейский журнал передовых технологий», «Проблемы радиацион-

ной медицины и радиобиологии», «Банки и банковские системы», 

«Сентенция».  

О критериях включения журналов в наукометрическую  базу 

данных Web of Science шла речь в докладе Джеймса Теслы [4], почет-

ного вице-президента Thomson Reuters по развитию контента и взаи-

модействию с издательствами (США). Процесс отбора журналов в 

ключевую коллекцию Web of Science очень жесткий и сложный. 
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Прежде всего, учитываются международные стандарты оформления 

публикаций, содержание и новизна контента, международная редкол-

легия изданий, высокая цитируемость публикаций и вклад журнала в 

развитие науки. Только 16 украинских журналов смогли пройти стро-

гий отбор и на данный момент индексируются этой БД.  

Учитывая проблему цитируемости ученых из гуманитарных об-

ластей науки, автор доклада предложил несколько вариантов развития 

журналов гуманитарной направленности в Украине. Схемы цитирова-

ний в гуманитарных науках не обязательно повторяют схемы цитиро-

ваний в социальных или естественных науках. Статьи в гуманитарных 

журналах часто содержат ссылки на нежурнальные источники: книги, 

музыкальные композиции, произведения искусства и литературы. Для 

публикаций в гуманитарных журналах важным фактором является 

новизна и четкая сфокусированность содержания и не всегда требуется 

полный англоязычный текст. 

Администарторы БД Web of Science приняли в этом году реше-

ние о создании еще одной группы изданий, которая будет являться 

отборочной при включении журналов в основную коллекцию БД. 

Emerging Sources Citation Index  (ESCI) предоставляет расширенные 

возможности для украинских журналов, в этом году будут включены 

еще 28 журналов Украины по различным наукам.  Периодические 

издания, включенные в ESCI, индексируются (отслеживается цитиру-

емость публикаций), но импакт-фактор изданий не рассчитывается. В 

эту группу будут включены журналы не только по естественным 

наукам, но и гуманитарным и общественным.  

Много докладов было посвящено процессу продвижения отече-

ственных журналов в мировые наукометрические БД. Очень интерес-

ным именно с этой точки зрения было выступление  директора биб-

лиотеки Белорусского национального технического университета  

Алексея Скалабана. Докладчик ориентировался на собственный опыт и 

опыт редакторов журналов БНТУ, которые смогли за два года достичь 

хороших результатов, а именно два журнала из пяти уже вошли в 

группу Emerging Sources Citation Index  (ESCI) и будут индексировать-

ся  БД Web of Science. Автором презентации был выведен четкий алго-

ритм по повышению рейтинга журналов как в стране, так и в мире в 

целом.  Докладчик изучил основные проблемы издательств, указал на 

ошибки редакторов и продемонстрировал научные успехи журналов 

белорусского университета. Алексей Скалабан [3] отметил, что для 

продвижения периодических изданий в мировые наукометрические 

БД, необходимо изменить состав редколлегии журнала, собрав дей-
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ствительно международный  коллектив ученых с высоким индексом 

Хирша. Также важен для «видимости» журналов открытый доступ ко 

всем статьям, что автоматически увеличивает количество читателей и 

цитируемость публикаций. Очень важным компонентов «развития» 

журнала является презентабельный, современный и удобный интер-

фейс сайта. Докладчик обратил внимание участников конференции на 

особенности оформления статей: расширенный реферат, ключевые 

слова, полное указание аффиляций и контактов авторов,  двуязычные 

списки литературы (ГОСТ + APA), английский язык обязателен, ука-

зание DOI (желательно), указание томов журнала. 

Когда соблюдены все международные требования по оформле-

нию журналов, обычно редакторы преступают к регистрации изданий 

во всех известных наукометрических БД: ДОАJ, EBSCO, ROAD, 

Google Scholar, Open DOAR, BASE, Open AIRE, World Cat, Elibrary.ru  

и др. 

В рамках конференции был проведен конкурс на лучший до-

клад. Каждый участник мог проголосовать за понравившегося доклад-

чика. Автору самого интересного выступления по мнению участников 

конференции Андрею Вергуну [1], доценту Львовского национального 

медицинского университета имени Данилы Галицкого, с докладом 

«Технічна експертиза наукових праць на наявність академічного 

плагіату: аналіз піврічного досвіду» был вручен приз от спонсоров 

конференции – планшет. Докладчик в своем выступлении осветил 

проблему подбора оптимального программного обеспечения для про-

ведения экспертизы научных работ на предмет выявления академиче-

ского плагиата в сети Интернет. 

Конференция была информационно насыщенной и полезной для 

разных категорий участников. Было обсуждено огромное количество 

вопросов, актуальных как для ученых, так  и для редакторов и библио-

текарей.   

Подробнее с докладами можно ознакомиться на сайте Научной 

библиотеки Национального университета «Киево-Могилянская акаде-

мия» (http: // www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8751). 
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Безперервна освіта стала повсякденним явищем для сучасних 

фахівців. Подовжено пенсійний вік, і виявляється, що бібліотекарі, які 

старші сорока, повинні працювати ще років двадцять. Профессіонали 

саме цього віку складають основний керівний кадровий склад бібліо-

течних установ. Інноваційна бібліотека – це перш за все креативні 

кадри, які володіють знаннями, уміннями та навичками бібліотечно-

інформаційної діяльності. «Прихід Інтернету змусив переглянути тра-

диційну роль працівника інформаційної галузі та оволодіти новими 

знаннями. Роль працівника інформаційної сфери переживає новий етап 

розвитку. Крім вміння знайти потрібну інформацію, він повинен на-

правляти та допомагати у пошуку якісної інформації» [3]. Бібліотекар 

повинен бути зацікавлений у постійному підвищенні власного профе-

сіоналізму. «Стратегією розвитку бібліотечної справи на період до 

2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку 

України» було визначено, що однією з актуальних проблем, що зава-

жає розвитку бібліотечної справи України, залишається «невідповід-

ність кадрового забезпечення бібліотек, а саме: старіння кадрів, недо-

статня кількість кваліфікованого персоналу для реалізації сучасних 

напрямів діяльності бібліотек» [6]. 
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Для оновлення, перезавантаження змісту бібліотечної професії, 

яка має відповідати сучасним вимогам суспільства, громади, окремих 

користувачів зараз недостатньо навчальних семінарів, тренінгів, мето-

дичних лекцій, які проводять самі ж бібліотекарі, методисти. 

У 2016 році Харківська державна академія культури оголосила набір в 

групи бібліотечних фахівців з вищою освітою з підвищення кваліфіка-

ції. По закінченні двотижневих курсів слухачі отримають свідоцтво 

державного зразка. Не всі, хто бажає, спроможні приїхати, не всі біблі-

отечні заклади здатні профінансувати навчання. Останні чотири роки 

бібліотекарі мають можливість безкоштовно навчатися на відкритих 

дистанційних курсах «Куратор змісту (Мережевий інформаційний 

аналітик)» (http://dl.khpi.edu.ua) на базі Національного технічного уні-

верситету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»). Курси 

засновані за підтримки грантової програми «Нарощування цифрового 

потенціалу громадянського суспільства» Відділу преси, освіти та куль-

тури Посольства США в Україні. Організатори та автори курсів – про-

відні науковці і фахівці НТУ «ХПІ», зокрема керівник Проблемної 

лабораторії дистанційного навчання НТУ «ХПІ», керівник лабораторії 

інноваційних технологій в освіті Харківського національного автомо-

більно-дорожнього університету, кандидат технічних наук, професор 

Володимир Миколайович Кухаренко та заступник директора науково-

технічної бібліотеки Юлія Миколаївна Главчева. 

Мета курсу – навчити працювати з інформаційними потоками в 

мережі Інтернет: здійснювати пошук, систематизувати, аналізувати 

інформацію в межах певної тематики, створювати власну інформацію і 

представляти результати за допомогою безкоштовних мережевих сер-

вісів та інструментів. Інтернет поглинає багато часу і, як зауважив 

профессор соціальної антропології Університету Осло Т.Х. Еріксен: 

«… поток информации в стремительно бегущем времени постепенно 

заполняет все паузы, в результате чего наша жизнь рискует превра-

титься в серию перегруженных эпизодов без каких-либо «до» и «пос-

ле», «здесь» и «там» … Голова идет кругом от постоянного ощущения 

полной загнанности. Тирания момента угрожает и прошлому, и буду-

щему» [7]. Стали необхідні фахівці, які допомогають швидко знаходи-

ти важливу та надійну інформацію в Інтернеті. З 2008 року з'явилися 

мережеві аналітики – «куратори змісту» (content curator). Куратор по-

винен уміти контролювати інформаційні потоки, постійно перевіряти 

факти, знаходити тільки достовірну інформацію, дотримуватися автор-

ських прав інтернет-спільноти, ліцензувати власні інформаційні про-

дукти за допомогою відкритих ліцензій Creative Commons, уміти пра-

http://dl.khpi.edu.ua/
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вильно розподіляти свій час, знати іноземні мови (майже всі сервіси та 

інструменти куратора англомовні), швидко читати, спілкуватися у 

соціальних мережах. 

Кожен учасник курсів виконував завдання в межах обраної пе-

ред початком занять теми курирування. Спілкування з т’юторами та 

студентами відбувалося за допомогою персонального віртуального 

навчального середовища Moodle. Протягом восьми тижнів кожного 

вівторка у віртуальних класах WizIQ або BigBlueButton всі учасники 

обговорювали результати тижня та наступні завдання. На вебінарах 

проходили цікаві зустрічі з директором польської фірми 

StrikePlagiarism.com Алі Тахмазовим та з викладачем дистанційних 

курсів Харківського національного університету внутрішніх справ, 

кандидатом юридичних наук, доцентом К.Л. Бугайчуком. 

Усі матеріали, звіти курсу слухачі розміщували у відкритому 

доступі на власних блогах на платформі Blogger («Наукоїд. Наукоед» 

http://darmoedka.blogspot.com) та поширювали через соціальні мережі 

Facebook, Linkedin, Google+; соціальний інтернет-сервіс Pinterest; соці-

альні закладки Diigo. Ступінь впливу в соціальних мережах можна 

завжди визначити за допомогою інструменту Klout, а результати також 

побачити у мікроблозі Twitter (https://twitter.com/karnaira5). Активне 

застосування інформації з Twitter підтримувалось допоміжними серві-

сами мікроблогу: Commun.it (https://commun.it/quick_actions), 

TweetDeck (https://tweetdeck.twitter.com), Topsy (http://topsy.com). 

Найкращими помічниками для бібліотекаря стали зручні спеціа-

льні інструменти куратора контенту Storifree, Google Alerts. Робота в 

мережі починається зі своєрідного пульту найбільш використовуваних 

посилань – вебміксу «Навігатор бібліотекаря», створенного в 

Symbaloo. Необхідна інформація також генерується за допомогою 

агрегаторів інформації Netvibes (за темою «Науково-дослідна робота 

бібліотек» http://bit.ly/1PJLQcn); куратора каталога блогів Regator.com. 

Незамінною підмогою для коректного оформлення посилань ресурсів 

віддаленого доступу став сервіс скорочень bit.ly (https://bitly.com). 

В електронному документообігу постійно використовуються 

власні хмарні сховища в Google Диск, Яндекс Диск, Dropbox; докуме-

нти швидко упорядковуються за допомогою блокнота EverNote, який 

своєчасно синхронізує інформацію на комп’ютері, ноутбуці, планшеті, 

в хмарних папках. 

Бібліотекарями створювалися власні електронні продукти, що 

продовжують виходити і зараз, а саме: 

http://darmoedka.blogspot.com/
https://twitter.com/karnaira5
https://commun.it/quick_actions
https://tweetdeck.twitter.com/
http://topsy.com/
http://bit.ly/1PJLQcn
https://bitly.com/
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 електронні газети «Research Library Issues» в The Tweeted 

Times (http://tweetedtimes.com/karnaira5), «The Libraries Daily» в Paper.li 

(https://paper.li/karnaira5/1445105250#!headlines);  

 електронний журнал в Scoop.it «Research Libraries» 

(http://www.scoop.it/t/research-libraries);  

 видавнича платформа контенту для соціальної, мобільної ме-

режі Rebelmouse (https://www.rebelmouse.com/karnauh). 

Для структуризації власних знань та умінь найліпше допомогла 

інтелектуальна карта, створена за допомогою хмарної технології 

mindmeister.com за темою курування «Персональне навчальне середо-

вище «Research Libraries» (https://www.mindmeister.com/610945322/ 

research-libraries#). 

Родзинками курсів стали завдання з медіаграмотності. Бібліоте-

карями було проведено журналістські розслідування за допомогою 

контент-аналізу, сервісів – Findexif.com, FotoForensics, TinEye –  з 

виявлення недостовірної інформації в мережі. 

По закінченні дистанційних курсів бібліотекарями за темою ку-

рирування були представлені власні проекти (І.А. Карнаух «Вмонто-

ваний український бібліотекар (embedded librarian)»: роздуми над ре-

зультатами навчання на дистанційних курсах НТУ «ХПІ» «Куратор 

змісту», http://www.slideshare.net/ssusered0358). 

Результати та перспективи подальшої роботи бібліотекарів як 

кураторів було презентовано на педагогічній майстерні «Деякі питання 

методичного забезпечення якості навчання» профессора В.М. Кухаре-

нко на ХІІІ Міжнародній зимовій школі-семінарі «Сучасні педагогічні 

технології в освіті» НТУ «ХПІ» (http://www.slideshare.net/ssusered0358/ 

ss-60294178) та на всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції «Проблеми розвитку документально-інформаційних сис-

тем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі» Рівнен-

ського державного гуманітарного університету [1]. У соціальній мере-

жі Facebook було створено відкриту  группу «Куратор змісту». 

Навчання на курсах допомогло під іншим кутом побачити про-

блеми бібліотечної галузі і перспективи їх рішення. Бібліотекарі упев-

нилися, що є безліч безкоштовних можливостей мережевих сервісів та 

інструментів, соціальних мереж, які успішно можна опрацьовувати 

самим і навчити користувачів бібліотек. Потрібно розуміти тенденції 

розвитку всесвітньої мережі. За оцінками фахівців та самих блогерів, 

сьогодні блоги не мають великої популярності, інтернет-спільнота 

потребує мобільного спілкування в соціальних мережах. Але праців-

ники переважної більшості бібліотек України не використовують мож-

http://tweetedtimes.com/karnaira5
https://paper.li/karnaira5/1445105250%23!headlines
http://www.scoop.it/t/research-libraries
https://www.mindmeister.com/610945322/%20research-libraries
https://www.mindmeister.com/610945322/%20research-libraries
http://www.slideshare.net/ssusered0358
http://www.slideshare.net/ssusered0358/%20ss-60294178
http://www.slideshare.net/ssusered0358/%20ss-60294178
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ливості соціальних мереж та мікроблогу Twitter. Це не сприяє позити-

вному іміджу бібліотечних закладів у світовому мережевому просторі 

та приверненню уваги суспільства до заходів, які проводить бібліотека 

для читачів. 

Читачі-науковці наразі потребують більше уваги до себе через 

зміни в українському законодавстві щодо наукової діяльності. Бібліо-

текарі повинні допомогати науковцям «заявити про себе» в науковому 

світі, дати поштовх до подальших розвідок за їхніми темами дослі-

джень, користуючись не тільки можливостями своєї бібліотеки. Необ-

хідно навчити їх здійснювати якісний пошук потрібних матеріалів в 

Інтернеті, підказати, як ефективно представити інформацію про себе і 

свої наукові надбання для наукової спільноти в універсальних науко-

метричних платформах – Web of Science компанії Thomson Reuters і 

SciVerse Scopus корпорації Elsevier, уміти користуватися наукометри-

чними індикаторами. 

Бібліотекарям-науковцям для захисту дисертації потрібно не 

тільки публікуватися у фахових виданнях України, але й мати «статті у 

наукових періодичних виданнях інших держав із напряму, з якого 

підготовлено дисертацію» [5]. Згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки України від 14.01.2016 р. «Про затвердження Порядку присво-

єння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» 

вчене звання професора, старшого дослідника, доцента надається за 

умови наявності публікацій у періодичних виданнях, включених до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science [4]. Важливим стає не 

тільки змістовний аспект наукових публікацій, що має бути цікавим 

іноземним фахівцям, але й правильне оформлення матеріалу згідно з 

міжнародними стилями оформлення, цитування іноземних джерел, 

знання англійської мови. Для оформлення пристатейного списку, 

окрім вітчизняних стандартів, бібліотекар повинен не тільки знати про 

існування міжнародних стилів оформлення, але й вміти ними вільно 

користуватися. На курсах вивчались можливості бібліографічного 

менеджера EndNote компанії Thomson Reuters (програми, розробленої 

для зберігання бібліографічних даних, повних текстів і оформлення 

посилань та списків літератури) для швидкого і грамотного оформлен-

ня пристатейних списків у різних стилях оформлення. У науковому 

світі існує понад 5000 бібліографічних стандартів, з якими працюють 

близько 30 бібліографічних менеджерів. 

Дуже своєчасним стало те, що багато часу на дистанційних кур-

сах «Куратор змісту» було присвячено саме пошуку наукової інформа-

ції в наукометричних базах даних Web of Science, SciVerse Scopus, 
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вмінню користуватися безкоштовними сервісами для визначення нау-

кометричних показників. Було проаналізовано національні індекси 

цитування, а саме: фактично недіючу зараз систему Українського інде-

ксу наукового цитування Асоціації користувачів Української науково-

освітньої телекомунікаційної мережі «Уран», Index Copernicus (Поль-

ща), Російський індекс наукового цитування (Російська Федерація). 

Слухачі курсів вивчали також можливості Google Академії. До-

сить сумнівним, але іноді єдиним, за браком коштів, джерелом науко-

метричних показників є некомерційна платформа Google Scholar, що 

охоплює наукові публікації усіх країн, усіма мовами та з усіх галузей 

знання. Інформаційно-аналітична система «Бібліометрика української 

науки» надає картину стану вітчизняної науки на показниках Google 

Scholar. Автори, які створили свої бібліометричні профілі, можуть 

«отримати список публікацій, упорядкований за кількістю цитувань, 

дізнатися, хто посилається на їхні праці, а також побачити діаграму 

цитувань. … Складники джерельної бази: бібліометричні портрети 

вчених;  бібліометричні профілі журналів; бібліометричні профілі 

підрозділів установ (кафедр, лабораторій, відділів); наукометричні 

профілі установ» [2, с. 9]. Google Scholar індексує тільки публікації, які 

знаходяться у мережі. Для бібліотек принциповим стає факт розмі-

щення публікації в електронних відкритих архівах, репозиторіях. Бі-

льшість бібліотек розміщують власні електронні продукти на сторон-

ніх серверах або в хмарних сховищах. Це проблема для науковця-

бібліотекаря, коли наукова публікація не має електронного аналогу чи 

оригіналу в репозиторії чи електронному журналі. Для реєстрації в 

авторських профілях потрібна офіційна електронна пошта на домені 

організації, яку не завжди можуть надати фахівцю публічної бібліоте-

ки. Необхідна уніфікація інформації, поданої в різні наукометричні 

БД. Бібліотекарям потрібно розробити каталог хештегів соціальних 

мереж для кращої координації масових заходів. 

Отже, навчання на курсах виявило багато невирішених проблем, 

не вивчених інструментів та сервісів. Проте дистанційні курси «Кура-

тор змісту» стали для багатьох бібліотекарів потужним стрибком у 

всесвітній простір мережевих знань відкритого доступу. Найважливі-

шим наслідком навчання стало відчуття необхідності та перспективно-

сті своєї професії. 
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Становлення інформаційного суспільства на базі інформаційно-

комунікаційних технологій, які сприяють формуванню нових культур-

них, соціальних і економічних відносин, спонукає бібліотеки разом з 

інформаційними центрами, науковими установами, музеями, архівами, 

вишами та іншими зацікавленими учасниками науково-інформаційних 

комунікацій активно застосовувати оптимальні алгоритми ефективної 

співпраці. 

Динамізм перетворень в усіх сферах суспільного життя  форму-

ють нову парадигму діяльності бібліотек шляхом змістовного структу-

рно-організаційного оновлення, технічної і технологічної модернізації 

всіх процесів. Бібліотечні інновації можна поділити на: продуктивні 

(удосконалення та освоєння нових бібліотечних послуг та розширення 

їх асортименту); управлінські (спрямовані на удосконалення методів 

управління бібліотекою, організацію соціальних аспектів управлінсь-
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кої діяльності) та технологічні (модернізацію бібліотечних технологіч-

них процесів, впровадження нових автоматизованих бібліотечних тех-

нологічних процесів). 

Завдяки активному запровадженню бібліотечних інновацій 

(креативні ідеї, оригінальні методики, нестандартні проекти) та сучас-

них досягнень інформаційних і комунікаційних технологій бібліотеч-

но-інформаційна сфера України притаманні позитивні трансформації з 

метою адаптації до сучасних потреб суспільства. Серед уже звичних 

(невід’ємних) складових є: веб-представництво бібліотек, вільний 

доступ до електронних інформаційних ресурсів; мобільні технології в 

бібліотечному обслуговуванні; корпоративне співробітництво і парт-

нерство бібліотек. 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського надає 

доступ до електронних продуктів на платформі EBSCO – повнотексто-

вої бази даних ACADEMIC SEARCH COMPLETE та реферативної 

бази даних INSPEC. Доступ до інформаційних ресурсів компанії 

EBSCO Publishing, – одного з найбільших у світі постачальників жур-

налів в електронному і друкованому форматі – надає можливість по-

шуку повнотекстових, рецензованих спеціалізованих матеріалів соціа-

льно-гуманітарної, економічної, медичної, технічної та іншої тематики 

за 60 пошуковими ознаками. 

Провідні бібліотеки держави реалізовують успішні пілотні про-

екти зі створення колекцій оцифрованих рідкісних книг та електрон-

них енциклопедичних ресурсів, проекти з інтеграції національного 

цифрового контенту до європейських і світових ресурсів, організацій-

но-технологічні та програмні рішення щодо формування інтегрованого 

тематичного цифрового контенту. НБУВ пропонує віртуальну меморі-

альну електронну колекцію документальних джерел, присвячених 

особистості видатного українського поета Т. Г. Шевченка: бібліогра-

фічна база даних, електронні виставки, книги, зображення, галереї, 

ресурси Інтернету. НБУВ розпочала формування інтегрованої бази 

даних «Книжкові пам’ятки НБУВ», яка розміщена на бібліотечному 

порталі у тематичному блоці «Матеріали до Державного реєстру наці-

онального культурного надбання». Національна історична бібліотека 

України спільно з компанією «Електронні архіви України», Українсь-

кою бібліотечною асоціацією, Молодіжною громадською організацією 

«Асоціація молодих науковців «Інтелектуальне лідерство» за підтрим-

ки Міністерства культури України розпочала реалізація проекту «Істо-

рична спадщина України – світовий доступ в електронному форматі» 

для збереження національного культурного надбання (рідкісних та 
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цінних фондів бібліотеки) та надання віддаленого доступу до них ко-

ристувачам; створення електронної бібліотеки; розбудову єдиного 

національного культурного простору, входження інформаційних ресу-

рсів країни до світової історико-культурної спадщини. Створення єди-

ного державного депозитарію на основі книжкового архіву Книжкової 

Палати України – це безумовно бібліотечна інновація. 

Саме розвиток координації й кооперації сприяє інтеграції діяль-

ності бібліотек на вищому рівні – корпоративному. Він передбачає 

створення для цих закладів умов для представлення ними якісного 

інформаційного продукту з використанням новітніх інформаційних 

технологій, модернізацією управління бібліотечними ресурсами, фор-

муванням нового інформаційного середовища. Основне соціально-

культурне призначення бібліотечних корпорацій та консорціумів поля-

гає в збагаченні інформаційних ресурсів кожної бібліотеки через взає-

мообмін інформацією, допомозі в модернізації та оптимізації управ-

ління бібліотечними ресурсами. Посилення консолідуючої ролі бібліо-

тек у суспільстві, їхній позитивний вплив на розвиток соціальних про-

цесів і вітчизняної культури у всьому різноманітті її взаємозв'язків 

безпосередньо відображається на розбудові в Україні цілісного науко-

во-освітньо-інформаційного комплексу. У своїй діяльності українські 

бібліотеки керуються європейськими та кращими світовими стандар-

тами і нормами обміну інформації задля надання якісних бібліотечно-

інформаційних послуг. 

Багаторівнева консолідація бібліотек та інших інформаційних 

структур правового інформаційно-комунікаційного простору в Україні 

вимагає посилення системних зв’язків між правовими бібліотеками на 

засадах професійних бібліотечних об’єднань; координації й кооперації 

діяльності бібліотек з іншими інформаційними установами та органі-

заціями; інтеграції правових інформаційних ресурсів як сукупності 

всього розмаїття засобів, форм їх подання в каналах комунікацій; кон-

солідації інформації та знань як предметно-структурних одиниць у 

процесі бібліотечно-інформаційного забезпечення. Важливим для кон-

солідації національного науково-інформаційного простору є розкриття 

сучасного вітчизняного наукового потенціалу в наукометричних базах 

даних. 

Останніми роками клієнторієнтовані (основу діяльності стано-

вить «читачецентризм») бібліотеки використовують принципи мене-

джменту, маркетингу, модераторства, проблемно-модульного і диста-

нційного навчання. Уже звичними в бібліотечній практиці стали тер-

міни фандрайзинг (пошук і залучення додаткових джерел фінансуван-
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ня) та краудфандинг (колективне співробітництво людей (донорів), які 

добровільно об'єднують свої гроші або інші ресурси разом, як правило 

через Інтернет, щоб підтримати зусилля інших людей або організацій 

(реципієнтів)). Модель сучасної бібліотеки та її трансформації в куль-

турно-інформаційний центр, бібліотечного маркетингу та фандрейзин-

гу, системи безперервної освіти успішно проведені на базі Донецької 

ОУНБ. Діяльність із залучення ресурсів буде успішною, якщо задіяні 

всі фактори одночасно: присутні довіра, причетність і професійний 

підхід, правильно визначені мотиви благодійника. Врахування цих 

факторів дозволяє розробити ефективну фандрейзингову стратегію і 

провести успішну кампанію з залучення коштів. Найпопулярнішим 

вітчизняним краудфандинговим ресурсом є Спільнокошт, який упро-

довж 2012–2015 рр. підтримав 91 проект, загальна кількість філантро-

пів – понад 15 тисяч чоловік вклали 5.641.676 грн. Інтерактивна біблі-

отека EdEra Books – це онлайн-сервіс освітньої літератури з авторсь-

кими підручниками, які доступні кожному. Книги мають швидкий і 

зручний пошук, задіюють різні механізми сприйняття інформації та 

зручні у використанні. 

Бібліотеки формують документальну базу світової культури, яка 

є людською пам’ятю цивілізації, й відіграють головну роль в зберіган-

ні, наступності і розвитку національної культури. З одного боку, вони 

сприяють консолідації вітчизняної культури, а з іншого, міжнаціона-

льному культурному збагаченню. Переломним моментом модернізації 

вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери загалом та еволюції 

стратегічної місії сучасної бібліотеки – інтелектуальної скарбниці для 

теперішнього і майбутнього поколінь – є активне запровадження усьо-

го спектру інновацій у співпраці з з інформаційними центрами, науко-

вими установами, музеями, архівами, вишами та іншими зацікавлени-

ми учасниками науково-інформаційних комунікацій для ефективного 

формування національного-інформаційного простору з метою успіш-

ної інтеграції у світовий культурний простір. 
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Інформаційна аналітика – це соціальне явище, що швидко роз-

вивається і має певні закономірності, головною з яких є інституціона-

лізація інформаційно-аналітичної діяльності (ІАД), яка основується на 

цінностях, нормах й стандартах, що формуються в суспільстві. Інстру-

ментальна спрямованість аналітики, забезпечуючи прийняття управ-

лінських рішень, розробку сценаріїв дій у складних соціальних обста-

винах, перетворює її на ефективну соціально-інформаційну техноло-

гію, яка не лише сприяє оптимальному управлінню різними сферами 

суспільства, але водночас дозволяє маніпулювати людьми, формувати 

суспільну думку, програмувати певні соціальні реакції.  

Відповідно до цих процесів відбувається активізація інтелектуа-

льної діяльності взагалі й аналітичної зокрема. При цьому особливо 

посилюється значущість конструктивної аналітики в процесах здійс-

нення реформ не лише в бібліотечному соціальному інституті (БСІ) і 

системі соціальних комунікацій (ССК), а й у суспільстві загалом.  

mailto:k_a_n_@ukr.net
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Зважаючи на те, що бібліотека має стати важливим елементом в 

інформаційно-аналітичній інфраструктурі суспільства, що створюєть-

ся, для чого вона має необхідні ресурси, можливості та досвід роботи з 

інформацією, актуальності набуває проблема визначення основних 

напрямів організаційно-функціональних трансформацій ССК як фак-

тора розвитку ІАД у бібліотеках. Це, з одного боку, дозволить оптимі-

зувати інформаційно-аналітичне забезпечення різних суспільних під-

систем, а з іншого – довести суспільству доцільність існування розви-

нутої і модернізованої системи бібліотек. 

Насамперед слід зазначити, що нині відбувається перехід суспі-

льства від індустріальної стадії розвитку до інформаційної (а в деяких 

країнах і до суспільства знань). Зовнішнє середовище стає дедалі мін-

ливішим: збільшується обсяг інформації, що потребує оцінки й пере-

робки. Загалом, ця нова стадія розвитку суспільства характеризується 

такими особливостями: у господарській діяльності домінує сфера на-

дання послуг, а у виробництві – обробка; технологічною базою вироб-

ництва стає наукоємне виробництво; основним виробничим ресурсом є 

інформація й знання, де останньому, як невідчужуваному ресурсу, 

відводиться особлива роль. Інтелектуальні здібності людини і рівень її 

освіти значною мірою визначають у постіндустріальному суспільстві її 

добробут і соціальний статус. Посилюється тенденція відповідно до 

якої люди, котрі з тих або інших причин не беруть участь в інтелекту-

альному виробництві, не можуть сподіватися не тільки на підвищення, 

але навіть на збереження раніше досягнутого ними рівня добробуту.  

Водночас зростає значення ССК, її вплив на всі сфери людської 

діяльності. Це зумовлено тим, що сучасне суспільство, як функціона-

льно диференційоване, базується на розрізненні автономних функціо-

нальних підсистем, до числа яких належать економіка, політика, вихо-

вання, релігія, мистецтво й ін. Таке суспільство не можна розглядати 

як упорядковану цілісність, адже в нього відсутній єдиний центр, або, 

умовно кажучи, «вершина», з якої можна було б побачити суспільство 

як ціле. Принцип структурної єдності знищується існуючими розхо-

дженнями між функціональними підсистемами, індивідом і колекти-

вом, минулим і майбутнім. І тоді на перший план виводиться ССК.  

При цьому, якщо Т. Парсонс розглядав суспільство як чотири 

основні підсистеми – економічну, політичну, правову, морально-

ідеологічну (підсистема підтримки зразка), то в інформаційному суспі-

льстві до них додаються дві важливі й самостійні підсистеми – теле-

комунікаційна й освітня.  
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Телекомунікаційну підсистему не можна розглядати лише як 

технічну складову економіки; вона виходить за рамки ролі й значення 

в техніці. Телекомунікаційна технологія зміцнює прорив у демократи-

чний соціальний лад, оскільки дозволяє людині мати статус «безпосе-

реднього члена» суспільства без будь-яких посередників (певних груп, 

ідеологій або символічних культурних систем).  

О. Тоффлер, аналізуючи основні джерела політичної влади – 

силу, багатство й знання – формулює висновок про те, що в сучасній 

цивілізації знання підкорили силу й багатство й стали визначальним 

фактором функціонування влади. Саме контроль над інформацією 

надає реальну владу як в економічному, так і в політичному житті, що 

зокрема підтверджують події останнього часу в Україні. 

Тому в практичній діяльності науковців, спеціалістів сфери еко-

номіки, представників владних структур та опозиції дедалі загальні-

шими стають проблеми пошуку в загальному потоці необхідної саме 

для них інформації, обробки великих інформаційних масивів. При 

цьому опрацювання великих інформаційних масивів забезпечує високу 

точність, безпомилковість пошуку. Все це знайшло відображення у 

збільшенні уваги фахівців різних наукових напрямів і галузей до про-

блем інформації та знання в цілому, і когнітології зокрема. Існує точка 

зору, вважають, що в у другій половині минулого століття мала місце 

так звана «когнітивна революція». Дана революція стосувалася стану 

розуму людей і того, як вони пояснюють свою поведінку, особливо 

когнітивним станом: станом знання, розуміння, інтерпретації, віри 

тощо. 

Когнітологія передбачає вирішення традиційних для даної нау-

ки проблем методами, що враховують когнітивні процеси, до яких 

належать процеси сприйняття, мислення, пізнання, пояснення і розу-

міння. Когнітивний підхід у будь-якій предметній галузі акцентує 

увагу на знаннях, вірніше, на процесах їх уявлення, зберігання та 

опрацювання, інтерпретації та виробництві нових знань. Когнітивні 

проблеми – сприйняття, пізнання та розуміння дійсності – хвилювали 

філософів та психологів у всі часи. Але бурхливий розвиток, якого 

зазнала кібернетика та комп’ютерна техніка після закінчення Другої 

світової війни, поява у кінці 1950-х pp. перших думаючих машин, що 

намагалися вирішувати логічні завдання, примусили поглянути по-

новому на процеси  мислення, пізнання та розуміння. 

Як вже зазначалося, в середині 1950-х pp. в центрі уваги опини-

лися феномен знання і пов’язані з ним проблеми отримання, зберіган-

ня, опрацювання та репрезентації знань як у голові людини, так і в 
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комп’ютерній системі. Психологи були змушені переглянути свої пог-

ляди на сприйняття, пам’ять, уяву, корегуючи їх через призму 

комп’ютерної метафори діяльності людського мозку – пристрою з 

обробки та збереження інформації. Виділяють такі об’єкти когнітоло-

гічного дослідження: думки, емоції, настрої. В 1960 р. у Гарварді був 

створений перший Центр когнітивних досліджень, що і стало датою 

зародження когнітивної науки (когнітології) – міжпредметного науко-

вого напряму, що об’єднував філософію, нейрофізіологію, антрополо-

гію, лінгвістику і теорію штучного інтелекту. Когнітивна наука зали-

шається одним із основних напрямів прикладних і фундаментальних 

досліджень і XXI ст.  

Основою когнітивного підходу, звичайно, є теорія штучного ін-

телекту – адже за нею стоять галузі промисловості, пов’язані з вироб-

ництвом комп’ютерів та електроніки, що надзвичайно швидко розви-

ваються, розвитком мережі телекомунікацій. Тому в когнітології домі-

нує технічний підхід до вивчення знань, а критерієм якості когнітив-

них теорій є практична реалізація. 

Потрібно мати на увазі, що популярність когнітологічного під-

ходу обумовлена не тільки новизною та глибиною ідей, але і практич-

ними успіхами когнітології – у промисловості, медицині, економіці. 

Реально діють декілька тисяч експертних систем, а елементи штучного 

інтелекту використовуються на сьогодні у всіх сучасних програмних 

комплексах, і, звичайно, в навчальних системах. 

Особливо необхідно підкреслити перспективність вивчення ко-

мунікаційних можливостей когнітологічного інструментарію. Саме в 

ССК знаходяться найбільш очевидні ресурси підвищення ефективності 

вирішення багатьох проблем бібліотечної теорії і практики. 

Суть організації результативної роботи сучасних інформаційно-

аналітичних установ щодо задоволення інформаційно-аналітичних 

потреб суспільства полягає в тому, що на будь-який попит інформа-

ційна сфера відповідає практично миттєвим збільшенням відповідної 

продукції (послуг) чи виникненням нових. Зважаючи на сучасні тенде-

нції розвитку інформаційно-аналітичної інфраструктури, можна ствер-

джувати, що рівень розвитку бібліотечної діяльності як одного з важ-

ливих її елементів визначається не стільки формуванням значних обся-

гів інтелектуально-інформаційних ресурсів і забезпеченням зручного 

доступу до них засобами інформаційно-телекомунікаційних техноло-

гій, скільки інтенсивністю їх використання відповідно до потреб сус-

пільства. Тобто особливої уваги потребує переробка в інформаційно-

аналітичні продукти і послуги не будь-якої інформації, а передусім тієї 
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її частини, що забезпечує здійснення ефективної діяльності користува-

чами бібліотек. У цьому контексті важливою є думка дослідників, що 

при генерації інтелектуально-інформаційних ресурсів інформація і 

знання, розміщенні в них, без урахування реальних інтересів користу-

вачів стають мертвим капіталом. У зв’язку з цим пріоритетними є пи-

тання аналізу й оцінки стрімко зростаючих потоків інформації (знань), 

їх якісного добору й організації відповідно до потреб відповідної кате-

горії користувачів. 

Ідеться про інтелектуальні технології аналітики оброблення не-

структурованої інформації (знань), на основі яких, зокрема, готується 

синтезована, оглядово-аналітична, прогнозна, експертна інформація 

(знання), до якої можна віднести аналітичний огляд видань з основни-

ми ідеями, думками щодо означеної проблеми, що надає змогу про-

стежити еволюцію її розвитку, виявити певні закономірності, окресли-

ти на базі аналізу великого масиву інформації вузькоспеціальне пи-

тання тощо. 

Ці завдання входять до комплексу робіт інформаційно-

аналітичних служб (підрозділів), що створюються відповідно до су-

часних потреб на аналітичну продукцію та стають важливими елемен-

тами інформаційної інфраструктури. Більше того, вони здійснюють 

дослідження найактуальніших проблем політичного та соціально-

економічного розвитку суспільства, надають рекомендації щодо уник-

нення небажаних ситуацій як для держави в цілому, так і для окремої 

галузі чи компанії, що сприяє адекватному реагуванню на динамічні 

зміни в усіх сферах через систему інформаційної інфраструктури. 

Зважаючи на сучасні тенденції становлення інформаційної ін-

фраструктури можна стверджувати, що рівень розвитку бібліотечної 

діяльності, як одного з важливих її елементів, визначається не стільки 

формуванням значних обсягів інтелектуально-інформаційних ресурсів 

і забезпеченням зручного доступу до них засобами інформаційно-

телекомунікаційних технологій, скільки інтенсивністю їх використан-

ня відповідно до потреб суспільства. Тобто ступенем перетворення і 

підготовки не будь-якої інформації (знань), а лише тієї, яка має чітке 

функціональне призначення, в інформаційні продукти і послуги для 

здійснення ефективної діяльності.  

Процес інституціоналізації ІАД, який триває кілька останніх де-

сятиріч, знайшов відображення як у теорії, так і в практиці діяльності 

бібліотек. Зокрема, йдеться про створення спеціальних інформаційно-

аналітичних служб і підрозділів, розгляд та вирішення на бібліотекоз-

навчому рівні відповідних організаційних, теоретико-методологічних, 
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технологічних та інших проблем. Цей процес підтверджує статус біб-

ліотеки як інтелектуального осередку цивілізації, яка набула значного 

досвіду згортання і систематизації інформації та її аналізу. Перспекти-

ви розвитку бібліотечної ІАД стосовно супроводу потреб і запитів 

суб’єктів суспільної діяльності зумовлені тенденціями загальноцивілі-

заційних процесів і внутрішньосуспільними соціокультурними транс-

формаціями та пов’язуються з підвищенням рівня інтелектуалізації 

технологій виробництва аналітичних матеріалів, збільшенням наукоє-

мності, когнітивної, інноваційної складових в аналітичних розробках 

як чинників прогресу будь-якої суспільної сфери. 

Українському суспільству необхідні сучасні технології органі-

зації та управління, які дозволяють раціоналізувати спільні зусилля 

кожного соціального інституту, створити ефективну комунікацію між 

різними активними соціальними одиницями. Під впливом цих проце-

сів своєрідним каталізатором прогресу нинішнього українського сус-

пільства, усіх його підсистем стають активізація впровадження новіт-

ніх інформаційно-телекомунікаційних технологій і посилення значен-

ня когнітивної складової в структурі всіх сфер діяльності, зокрема 

бібліотечно-інформаційної. Тому нині активно розробляються інфор-

маційно-аналітичні технології, що забезпечують реалізацію соціальних 

програм та оптимізацію соціальних процесів, зокрема налагодження 

зворотного зв’язку між владою та суспільством (електронний уряд), 

упорядкування інформаційного контенту в електронному середовищі. 

Ступінь розвитку суспільства визначається співвідношенням 

обсягів генерованого знання до рівня ефективності його використання 

в усіх сферах діяльності. У свою чергу це зумовлює активізацію роз-

робок методик управління не стільки інформаційними потоками, скі-

льки їх змістовною складовою. Визначне місце у цьому процесі нале-

жить бібліотеці як однієї із найдавніших і найрозвинутіших складових 

ССК. Ідеться, зокрема, про те, що розвиток бібліотечного інформацій-

но-аналітичного супроводу різних напрямів діяльності має орієнтува-

тися на потреби нової ноосферної цивілізації і випереджаючими тем-

пами ефективно використовувати інформацію та її високоорганізовану 

форму – науково-інтелектуальне знання. 
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Бібліотеки вищої школи України, які є центрами інтегрованого 

інформаційного забезпечення навчального і наукового процесів, обмі-

ну інформацією, надання інформаційних послуг, зазнали за останні 

роки значних еволюційних трансформацій. Формування власних елек-

тронних ресурсів бібліотеками вищих навчальних закладів (ВНЗ) та 

надання доступу до зарубіжних стає одним із головних стратегічних 

пріоритетів інформаційно-бібліотечної діяльності. Бібліотечні елект-

ронні інформаційні ресурси, доповнюючи традиційні форми, стають 

дедалі ефективнішим засобом комунікації [2]. 

Науково-технічна бібліотека (НТБ) Дніпропетровського націо-

нального університету залізничного транспорту (ДНУЗТ)  

ім. В.А. Лазаряна однією з перших зазнала еволюційних трансформа-

цій у напрямі змін технологічного, структурного, організаційного та 

функціонального устрою, забезпечуючи інформаційну підтримку у 

формуванні інтелектуальної еліти суспільства та залишаючись одноча-

сно центром духовного та інтелектуального спілкування і культури, 

формує нову модель функціонування та розвитку «Бібліотека – інфор-

маційний інтелект-центр». 
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Пріоритетність розвитку була підтверджена окремим пунктом 

Програми комп’ютеризації та інформатизації ДНУЗТ під назвою «Роз-

виток бібліотеки як інформаційного інтелект-центру університету» і 

передбачає створення на її базі єдиного інформаційного простору: 

книг, періодичних та продовжуваних видань, креслень, наукових звітів 

НДР, медіаресурсів, комп’ютерних технологій тощо. Таким чином, 

можна стверджувати, що бібліотека ДНУЗТ є новою моделлю бібліо-

теки і, як наслідок цього, новим організаційно-функціональним елеме-

нтом вишу, завданням якого стає управління процесами функціону-

вання інформаційного середовища закладу освіти через координацію 

документообігу і документозбереження, створення електронного сере-

довища інформаційних ресурсів, організація доступу до них, форму-

вання умов інформаційного споживання, розвиток інформаційної ку-

льтури користувачів [3]. 

До фонду електронних інформаційних ресурсів ДНУЗТ входить 

понад 400 тис. назв е-ресурсів (електронних журналів, книг, баз даних 

тощо). Щодня до бібліотеки звертаються реально або віртуально понад 

3000 користувачів. 

Електронні видання представлені як інформаційними ресурсами 

власної генерації, так і ліцензійними мережевими ресурсами навчаль-

ної та наукової літератури. Серед них: ресурси компанії Elsevier (нау-

кометрична БД Scopus і повнотекстова БД SciencеDirect, нідерл.), «Лі-

га – Закон» (укр.), «Будстандарт» (укр.), БД «Офіційний вісник Украї-

ни» (укр.), БД «Машиностроение. Локомотивостроение и вагонострое-

ние» (рос.), БД «Транспорт. Автоматика, телемеханика и связь на же-

лезных дорогах» (рос.), БД «Транспорт. Управление перевозочным 

процессом на железных дорогах» (рос.), БД «Энергетика. Генераторы 

прямого преобразования тепловой и химической энергии в электриче-

скую» (рос.) тощо. 

Для студентів, викладачів і науковців через сайт бібліотеки ор-

ганізовано цілодобові доступи до електронного каталогу та колекцій 

повнотекстових документів електронної бібліотеки, репозитарію 

«eaDNURT», системи сайтів е-журналів ДНУЗТ та предметно орієнто-

ваних баз наукових журналів світу тощо. До послуг читачів – рідкісні 

та цінні видання бібліотеки (1870–1930 рр.) зі становлення й розвитку 

залізничного транспорту, які переведено в цифровий формат та пред-

ставлено на сайті у вільному доступі в колекції «Залізнична україніка». 

НТБ ДНУЗТ бере активну участь у процесах створення націона-

льного інформаційного науково-освітнього простору. Так, вона є учас-

ником державного проекту «Наукова періодика України – УРАН» зі 
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створення українського індексу наукового цитування, поповнює рефе-

ративну БД «Україніка наукова», співпрацює в міжнародному проекті 

«ІРБІС-корпорація» та міжрегіональному корпоративному проекті з 

аналітичного розпису статей «Придніпровський корпоративний ката-

лог». НТБ є членом Міжнародної асоціації університетських наукових 

бібліотек – IATUL, а також членом Української бібліотечної асоціації 

(УБА). Вона має договори про співпрацю в напрямі обміну науковими 

електронними інформаційними ресурсами з бібліотеками ВНЗ Украї-

ни, Польщі, Росії, Молдови, Білорусі, Казахстану [4; 6].  

Результатом впровадження нових цифрових ініціатив наукової 

комунікації є організація електронного бібліотечного видавництва 

(Library Publishing). НТБ є співвидавцем наукових журналів «Наука та 

прогрес транспорту» та «Антропологічні виміри філософських дослі-

джень». 

Журнал «Наука та прогрес транспорту. Вісник ДНУЗТ» має за 

мету висвітлення актуальних питань наукового супроводження транс-

порту, рухомого складу, транспортної інфраструктури, інформаційних 

й інтелектуальних систем на транспорті та оприлюднення результатів 

фундаментальних і прикладних досліджень, сучасних наукових підхо-

дів до розробки технологій, аналізу управлінських, економічних й 

екологічних аспектів роботи підприємств транспорту та транспортного 

будівництва, а також питань удосконалення діяльності вищої школи. 

У збірнику «Антропологічні виміри філософських досліджень» 

представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані 

людського існування на початку нового тисячоліття. Окрему увагу 

зосереджено на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, 

культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників нау-

ково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інже-

нерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчаль-

них закладів. 

В умовах еволюції освіти саме медіатизація, яка забезпечує по-

єднання різних видів текстової, графічної, звукової, відеоінформації та 

різноманітність засобів їхнього створення, подання або вилучення, не 

тільки стає необхідним елементом традиційної освіти, а й є стрижнем 

віртуальної, дистанційної освіти. Це можна дослідити на прикладі 

функціонування електронної бібліотеки та інституціонального репози-

тарію ДНУЗТ та електронних інформаційних ресурсів, що ініційовані, 

організовані та постійно керуються цією науково-технічною бібліоте-

кою. Використання мультимедіа як в ДНУЗТ, так і в інших ВНЗ сприяє 

транспортуванню навчальних та наукових матеріалів засобами елект-
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ронної пошти, веб-технологій, електронного доставляння документів, 

служб передачі файлів тощо; організації доступу до мультимедійних 

видань засобами мережних технологій, Інтернету; проведенню семіна-

рів, конференцій, спілкуванню в режимі реального часу. 

Для забезпечення доступу до електронних інформаційних ресу-

рсів в структуру бібліотеки було введено новий структурний підрозділ 

– медіазал, на базі якого організовано планомірне комплектування 

науково-технічної бібліотеки електронними ресурсами у відповідності 

з профілем освітньої діяльності університету; створено віртуальний 

довідково-бібліографічний апарат (ВСБА) як сукупність довідкових і 

бібліографічних джерел інформації, що знаходяться як в бібліотеці, так 

і за її межами і використовуються в режимі віддаленого доступу; орга-

нізовано онлайнове довідково-бібліографічне обслуговування, тобто 

надання доступу до віддалених бібліографічних і повнотекстових 

українських та світових електронних ресурсів на основі ліцензійних 

угод з бібліотеками та інформаційними центрами (інформаційно-

довідкові системи «ЛІГА-ЗАКОН», «ЗОДЧИЙ», електронні періодичні 

видання компанії «EBSCO» тощо; розширено репертуар сервісних 

послуг для користувачів (допомога у пошуку інформації, друк, копію-

вання інформації на USB флеш, CD-ROM тощо: для читачів бібліотеки 

розробляється новий курс з автоматизації бібліотечних процесів в 

роботі з електронним каталогом та електронною картотекою аналітич-

ного розпису періодичних видань, складання рекомендацій для корис-

тування придбаними інформаційними ресурсами «Інструкція користу-

вача БД «EBSCO», інструкція користувача БД «ЗОДЧИЙ», Інструкція 

користувача БД «ЛІГА-ЗАКОН», готуються методичні вказівки «Ката-

лог інформаційних ресурсів НТБ ДНУЗТ»; постійно оновлюється 

створений трьома мовами   (українською, російською та англійською) 

web-сайт науково-технічної бібліотеки; організовано виробництво 

нових електронних документів шляхом оцифрування ретрофондів, 

створення відеофільмів [5]. 

У бібліотеці ДНУЗТ реалізовано проект «Розвиток інформацій-

ної аналітики в бібліотеці та наукова творчість учених університету». 

Цей проект передбачає розвиток принципово нового для НТБ виду 

діяльності – інформаційної аналітики як інструментарію з моніторингу 

світового наукового інформаційного потоку, аналізу рівня цитованості 

вчених та індексів впливовості періодичних видань університету в 

міжнародному науковому інформаційному просторі та їхнє просуван-

ня до наукометричних індексів основних галузевих й універсальних 

міжнародних БД. У структурі науково-технічної бібліотеки було ство-
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рено сектор інформаційної аналітики, три його співробітники мають 

вищу фахову освіту, досвід бібліотечно-бібліографічної діяльності, 

навички навігації у мережному просторі, професійно володіють анг-

лійською мовою тощо. Завдяки самоосвіті й бажанню професійно роз-

виватися інформаційні аналітики бібліотеки активно засвоюють чис-

ленний інструментарій для підготовки компетентних відповідей на 

нетипові запити користувачів [1]. 

Таким чином, у цілому вирішено одне з основних завдань біблі-

отеки – забезпечення більш повного доступу до освітніх ресурсів уні-

верситету ДНУЗТ, у тому числі до електронних каталогів і повнотекс-

тових електронних матеріалів навчального, наукового та інформацій-

ного призначення, а також віддалених інформаційних ресурсів. Орга-

нізовано їх облік та створено систему пошуку. Сьогодні бібліотечні 

фахівці НТБ ДНУЗТ активно впроваджують інформаційні технології в 

повсякденній роботі: створено власні електронні ресурси (сайт НТБ 

ДНУЗТ, електронний каталог, повнотекстові бази даних – рідкісні та 

цінні видання (проект «Залізнична україніка») та книги, подаровані 

авторами, електронні ресурси в текстовому доступі – електронно-

бібліотечна система «Лань», електронна бібліотека «Кассіопея», прид-

бані БД, інституційний депозитарій TEaDNUR ДНУЗТ, заснований на 

вільному програмному забезпеченні DSpace, БД «Електронні журна-

ли» – електронні журнали ДНУЗТ, БД «Зарубіжна періодика у відкри-

тому доступі», які відповідають вимогам сучасних науковців та студе-

нтів. Але в майбутньому практика тотальної заміни друкованих видань 

електронними аналогами повністю не буде застосована тому, що як 

вважають бібліотекарі НТБ ДНУЗТ, тільки завдяки поєднанням бібліо-

течної класики та інновацій можна максимально повно, оперативно і 

достовірно задовільнити інформаційні запити своїх користувачів. 
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Кінець ХХ – початок ХХІ ст. ознаменувався цілим рядом соціа-

льних, економічних та наукових змін. В умовах розвитку цифрових 

технологій, поширення Інтернету та переходу до епохи інформаційно-

го суспільства кожна держава почала формувати загальнонаціональ-

ний цифровий науково-культурний простір. Основною метою таких 

проектів стало акумулювання та поширення всієї культурної спадщини 

народу. 

На теренах колишнього Радянського Союзу перед новостворе-

ними державами завдання ускладнювалося ще й необхідністю концеп-

туальної розробки таких цифрових проектів та пошуку шляхів їхньої 

реалізації. Держава як інститут влади несе першочергову відповідаль-

ність за створення та підтримку таких проектів, які, як правило, фор-

муються та підтримуються національними бібліотеками країн і втілю-

ються в цифрові проекти з різними типами ресурсів. 

Об’єктом дослідження було обрано національні цифрові проек-

ти країн пострадянського простору. Предметом дослідження є історія 

та принципи формування цифрового контенту, види цифрових колек-
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цій, специфіка інтерфейсу цифрової бібліотеки. Мета дослідження 

полягає у вивченні міжнародного досвіду формування та систематиза-

ції цифрового контенту електронних бібліотек для подальшого впро-

вадження у роботу по створенню електронної бібліотеки «Україніка». 

Відповідно до поставленої мети розглянемо найбільші цифрові 

проекти Латвії, Литви, Республіки Молдови та Російської Федерації. 

Латвія. Створення Латвійської національної цифрової бібліоте-

ки (далі – ЛНЦБ) [9] здійснювалося у декілька етапів. У 2007 р. Націо-

нальна бібліотека Латвії (НБЛ) за підтримки держави розпочала про-

ект оцифрування з метою збереження та надання можливості для по-

шуку близько 6 мільйонів сторінок періодичних видань, випущених в 

Латвії і на засланні. Через рік завершився перший етап проекту, і для 

громадськості стала доступна колекція періодики в кількості 350 тисяч 

сторінок. Другим етапом створення ЛНЦБ стало масове оцифрування з 

2009 до 2012 рр. за підтримки Європейського фонду регіонального 

розвитку. Надалі оцифрування реалізовувалося НБЛ та її партнерами. 

Підставами для оцифрування є попит користувачів, культурно-

історична значущість документів та їхній поганий фізичний стан. 

Метою Латвійської національної цифрової бібліотеки є забезпе-

чення доступності в Інтернеті оцифрованої культурної спадщини ЛНБ 

та її партнерів по співпраці. ЛНЦБ робить фонди більш доступними 

для різних груп суспільства, таким чином сприяючи розумінню куль-

тури, історії, географії, господарства і політики Латвії, а також пропо-

нує вченим нові можливості для дослідження [4]. 

Колекції цифрової бібліотеки сформовані за тематично-типовою 

ознакою: книги; картографічна колекція 16–18 ст.; проект «У пошуках 

втраченої Латвії», що об’єднує оцифровані копії стародавніх малюн-

ків, листівок і фотографій з кінця 19 століття до наших днів і опис 

архітектурних, мистецьких та природних об’єктів, які постраждали або 

були зруйновані; цифрова колекція з карт і книг, пов’язаних з туриз-

мом, подорожами і дорогами; цифрова колекція для дітей; колекція 

газет; нотні та аудіозаписи; періодичні видання; архів латвійських веб-

сайтів та зарубіжних сайтів, присвячених Латвії. 

Кожен тип ресурсу оформлений у кольоровій гамі, який його 

виділяє і відрізняє від інших ресурсів. Вибір кольору є невипадковим – 

він пов'язаний з новим будинком НБЛ та кольором саме того поверху, 

на якому знаходяться читальні зали картографічних видань, зобра-

жень, періодики та ін.  

Навігаційно-пошукова система порталу в цілому та кожної ко-

лекції зокрема дуже зручна та ретельно розроблена, є можливості як 
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для простого, так і інтегрованого пошуку за кількома параметрами. 

Повнотекстовий доступ до документів, захищених авторським правом, 

можливий лише у приміщенні бібліотеки. 

Литва. Національна бібліотека Литви імені Мартинаса Мажвіда-

са є куратором цифрового проекту Epaveldas [7], який об’єднує цифро-

ву культурну спадщину бібліотек, архівів та музеїв з метою забезпе-

чення доступу до оцифрованих рукописів, рідкісних та старовинних 

книг, періодичних видань, а також інших об’єктів, які мають значну 

наукову та культурну цінність.  

Віртуальна система електронної спадщини (VEPS) має значну 

кількість цифрових об’єктів, створених в рамках Стратегії оцифруван-

ня литовської культурної спадщини, збереження і доступу до цифро-

вого контенту. Портал надає ефективний і зручний доступ для всіх 

охочих до тисяч об’єктів литовської культурної спадщини.  

Проект охоплює оцифрування документів литовською мовою 

XVI–XX ст. та публікації про Литву, а також старі періодичні і картог-

рафічні видання, випущені як в країні, так і в діаспорі; невеликі публі-

кації, наприклад, урядові розпорядження, укази, відозви, плакати, афі-

ші; та численні інші документи, що відображають різні періоди історії 

Литви. Цифрова колекція включає також різноманітну рукописну спа-

дщину, аудіозаписи та фотоматеріали, надані всіма учасниками проек-

ту.  

Окрім бібліотечних об’єктів портал VEPS представляє литовсь-

ку музейну спадщину, яка оцифрована Литовським художнім музеєм 

та Литовським музеєм театру, музики і кіно. Литовський художній 

музей зосереджений на виставках народної творчості та прикладного 

мистецтва. Він оцифровує експонати традиційної народної скульпту-

ри, меблі, виготовлені народними майстрами, дерев’яні і керамічні 

вироби, предмети зі скла, порцеляни й металу, нумізматичні предмети 

та годинники. Всі обрані об’єкти надзвичайно цінні, а більшість з них 

є унікальними у своєму роді. Проте вони недоступні для відвідувачів 

через необхідність дотримання суворих умов виставкових залів. Завдя-

ки порталу VEPS вони будуть представлені для публічного доступу.  

Литовський музей театру, музики і кіно оцифрував найбільш 

цінні експонати зі своїх колекцій: сценографії ескізи, різні документи, 

що відображають історію литовського кіно, документальні матеріали з 

Каунаського державного театру, афіші, фотографії, плакати.  

Все зібрання разом створює унікальну, багату і яскраву панора-

му литовської культурної спадщини. Навігаційно-пошуковий апарат 

порталу представлений інтегрованим тезаурусом персоналій, геогра-
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фічних назв, тем та історичної хронології, що слугує ефективним ін-

струментом для задоволення інформаційних потреб користувачів.  

Окрім цифрового проекту, розглянутого вище, Національна біб-

ліотека Литви, починаючи з 2002 р., здійснює архівування литовських 

веб-ресурсів, які включають веб-сторінки, аудіо- та медіа-файли, пері-

одичні видання.  

Республіка Молдова. Національна цифрова бібліотека Moldavica 

[8] була відкрита у 2010 р., хоча її появі передувала майже десятилітня 

підготовка. Робота здійснювалася у рамках національної програми 

Memoria Moldovei, яка входить в програму ЮНЕСКО «Memory of the 

World» [6]. Проект розроблено завдяки співпраці провідних бібліотек і 

музеїв країни та Національного архіву. Розробка цифрової бібліотеки 

проводилася за підтримки держави та Європейського Союзу, який 

надав 15 тис. євро на розвиток даного проекту. 

Основною метою створення цифрової бібліотеки Moldavica є: 

 збереження об’єктів культурної спадщини шляхом поширення 

їх в електронному вигляді, зменшуючи прямий фізичний доступ до 

оригіналів та виконання спеціальних робіт з реставрації, консервації та 

збереження;  

 безкоштовний доступ до всієї оцифрованої національної писе-

мної спадщини для використання її в наукових та культурно-освітніх 

цілях.  

Цифрова бібліотека Moldavica надає доступ до цифрових копій 

документів із Національної бібліотеки Молдови: рукописів, стародру-

ків, старовинних гравюр, національної періодики, карт, листівок, екс-

лібрисів. Проект включає також архівні акти та документи, аудіозапи-

си національної музики, артефакти та музейні експонати, що станов-

лять основу національної культурно-історичної спадщини. 

На порталі передбачений інтегрований пошук ресурсів, але не-

доліком інтерфейсу є відсутність мультимовної підтримки, що значно 

звужує можливості для іншомовних користувачів. 

Російська Федерація. Починаючи з 2004 р. провідними російсь-

кими бібліотеками за підтримки Міністерства культури Російської 

Федерації розробляється проект Національна електронна бібліотека 

(далі – НЕБ) [5]. Проект об’єднує фонди публічних бібліотек Росії 

різних рівнів, бібліотек наукових та освітніх установ, а також правов-

ласників. Основною метою НЕБ є забезпечення вільного доступу гро-

мадян до всіх документів, що видавалися і зберігаються у фондах ро-

сійських бібліотек, – від книжкових пам’яток історії та культури до 

сучасних авторських творів. 
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НЕБ – це, в першу чергу, каталог всіх видань, що знаходяться у 

фондах російських бібліотек. У березні 2016 р. кількість записів сягає 

понад 33 млн. НЕБ також виконує роль централізованого архіву оциф-

рованих видань, як відкритого доступу, так і захищених авторським 

правом, – на сьогодні це 1 667 657 електронних документів. Таким 

чином, будь-який громадянин Росії може знайти видання, що його 

цікавить, якщо не в електронному вигляді, то в друкованому вигляді у 

найближчій бібліотеці. 

Перевагами інтерфейсу НЕБ є наявність мобільних додатків для 

доступу з різних гаджетів, інтеграція записів з соціальними мережами, 

створення особистого кабінету користувача та отримання єдиного 

електронного читацького квитка, що забезпечує доступ до всіх доку-

ментів за умови реєстрації. Навігаційно-пошуковий апарат порталу 

дозволяє здійснювати пошук за різними критеріями. Недоліком є неве-

лика кількість згрупованих колекцій, а також відсутність мультиме-

дійних об’єктів, що зрештою відповідає назві «цифрова бібліотека», 

але автоматично ставить портал на нижчий рівень у порівнянні з поді-

бними проектами інших держав. 

Таким чином, національні цифрові проекти, які розробляються 

та підтримуються національними бібліотеками, відкривають для кори-

стувачів нові шляхи вивчення культурної та наукової спадщини наро-

ду, а представлення на веб-порталах цифрових копій рідкісних друко-

ваних творів, рукописів, музейних експонатів і т.д. дозволяє зберегти 

оригінали для наступних поколінь. 

Створення національного цифрового проекту, який акумулюва-

тиме всю культурну, наукову та літературну спадщину українського 

народу, є актуальною та надзвичайно важливою місією сучасного сус-

пільства. Центром бібліотечних електронних ресурсів і технологій 

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського розпочато 

формування фундаментального науково-інформаційного проекту елек-

тронної бібліотеки «Україніка». Враховуючи світовий досвід, реаліза-

ція проекту здійснюється у двох основних напрямах: 

 Формування загальнонаціонального порталу «Наука України: 

доступ до знань», основною метою якого є надання інтегрованого 

доступу до бази знань наукового надбання України через науково-

інформаційні ресурси бібліотек. 

 Формування інтегрованої електронної бібліотеки «Цифрова 

україніка». 

Платформою для організації науково-інформаційного проекту 

електронної бібліотеки «Україніка» має стати онлайновий реєстр ви-
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дань україніки, авторизовану участь у якому можуть прийняти на доб-

ровільній кооперативній основі наукові обласні універсальні бібліоте-

ки, наукові бібліотеки вищих навчальних закладів, бібліотеки та екс-

перти різних галузей знань наукових установ України [3]. 
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Тенденции современного мира вынуждают приспосабливаться к 

условиям быстрого информационного развития. На данном этапе элек-

тронные библиотеки хранят на виртуальных полках электронные вер-

сии документов, а формы подачи информации намного оперативней и 

доступней для пользователей, компактней для передачи. 

Научная библиотека Харьковского национального университета 

радиоэлектроники (далее НБ ХНУРЭ) стремится следовать ритму об-

новлений. Сегодня сотрудники отдела электронных ресурсов являются 

медиаторами-посредниками между массивом информации и ее потре-
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бителями. В своей работе мы ориентируемся на ученых, аспирантов, 

студентов, которые занимают активную позицию в изучении и прод-

вижении областей, соответствующих направлению нашего вуза. 

Благодаря тому, что НБ ХНУРЭ является участником библиоте-

чных проектов «Информатио-Консорциума»[1] и «ElibUkr – Елект-

ронна бібліотека України: створення центрів знань в університетах 

України» [2], у нас есть возможность ознакомиться и протестировать 

достаточное количество различных мировых электронных ресурсов. 

Например, с начала учебного года мы предложили вниманию наших 

ученых: Edward Elgar Journals and Development Studies Ebooks – жур-

налы и книги по социальным наукам и праву; SciFinder – ресурс по 

химии; INTECH – ресурс в области науки, технологии, медицины; 

периодику PressReader, наукометрическую БД Web of Science, SAGE 

Journals – журналы в области технологий, вычислительной техники, 

социальных наук и медицины; частичный доступ к IOPscience Journals 

– коллекции журналов по физике и к Science Direct – полнотекстовой 

мультидисциплинарной БД. Конечно же, наибольший интерес пред-

ставляют ресурсы, отвечающие профилю нашего университета. Так, 

проведя мониторинг кафедр, были подписаны журналы ІЕЕЕ Computer 

Society, E-library, ранее American Institute of Physics (AIP) и American 

Physical Society (APS). 

 Помимо этого, информацию о новинках мы получаем на кон-

ференциях, онлайн-семинарах, которые проводятся коллегами, а также 

осуществляем самостоятельный поиск. Цель наших поисков – подоб-

рать ресурсы, максимально соответствующие тематике научных исс-

ледований университета. Информирование пользователей о новых 

электронных продуктах происходит путем подачи информации на 

плазменную панель, на сайт библиотеки, в виде печатных объявлений, 

а так же рассылки уведомлений на электронную почту кафедр. Кроме 

того сотрудники отдела электронных ресурсов выступают на заседа-

ниях кафедр, ректората, ученого совета, а также проводят обучающие 

семинары, тренинги, индивидуальные консультации с научно-

исследовательским составом нашего университета. 

Общемировая тенденция – увеличение доли публикаций и их 

цитируемости по данным глобальных индексов цитирования Web of 

Science и Scopus [3]. В Украине данная тенденция отображена в пункте 

«Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття науко-

вих ступенів доктора і кандидата наук», утвержденном Наказом МОН 

от 17.10.2012 № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на 

здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» [4] речь идет о 
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необходимости наличия публикаций в изданиях, включенных в меж-

дународные наукометрические базы. А  в Постановлении Кабинета 

Министров Украины от 30 декабря 2015 г. № 1187 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» в 

пункте «для визначення рівня наукової та професійної активності нау-

ково-педагогічного (наукового) працівника використовуються такі 

показники: наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке 

включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection, рекомендованих МОН України» [5]. 

Наукометрические БД наиболее полно отвечают на исследова-

тельские вопросы. Они дают количественную и качественную оценку 

научных достижений авторов, организаций и научных публикаций. 

Студенты и молодые ученые оценивают, какие исследования наиболее 

востребованы, где учиться или работать, в какой журнал подавать свои 

работы, чтобы их оценили и приняли во внимание зарубежные колле-

ги. Организация имеет возможность оценить свои достижения и про-

следить научный рост своих коллег. 

В мировом рейтинге наукометрических баз данных лидируют 

две базы – Scopus и Web of Science. Первая из них в большей мере 

ориентирована на европейский рынок. Вторая – на американский. 

Сотрудники нашего университета имели возможность познакомиться с 

обеими базами в режиме тестовых доступов. С 2014 года университет 

заключил договор с компанией Elsevier на подписку международной 

реферативной базы данных цитирования Scopus. 

Возможности Scopus велики. Для работы с базой требуются 

определенные навыки, поэтому региональные представители Elsevier 

неоднократно проводили обучающие семинары для всех желающих. 

Сотрудники нашей библиотеки принимали активное участие в вебина-

рах и веб-тренингах.  

Удобство базы несомненно: ученые могут отслеживать свои пу-

бликации, а также соавторов и коллег с помощью авторских профилей. 

Руководитель может отслеживать публикации своих сотрудников. 

Важно, что представлена визуализация проанализированных данных: 

публикационная активность автора, распределение документов по 

ресурсам, по годам, по типам, по предметным областям. В базе сущес-

твуют разные виды поиска, но не все из них «лежат на поверхности», 

поэтому мы разрабатываем технологические карты, блок-схемы для 

пошагового ознакомления. Часто задаваемый вопрос, который возни-

кает в процессе работы – в каком журнале лучше опубликовать свою 

статью, чтобы работа была прореферирована в наукометрических ба-
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зах. Ответ можно найти в разделе «Поиск по теме», в результате чего 

можно выявить самые «хитовые» для исследователя журналы и сде-

лать их сравнительный анализ.  

На основе данных Scopus создаются разнообразные рейтинги: 

от мирового уровня – The University Rankings, государственного – 

«Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse 

Scopus», до внутри университетских рейтингов кафедр и различных 

ТОП-ученых. Составление рейтингов вызывает у сотрудников живей-

ший интерес, что в свою очередь вносит соревновательный элемент. В 

этом году по решению Ученого совета ХНУРЭ разрабатывается Поло-

жение о премиальном поощрении ученых, в том числе и вошедших в 

«Рейтинг вчених «Топ-20"» - 2014 (за кількістю публікацій, представ-

лених в БД Scopus)» [6]. Сотрудники отдела электронных ресурсов 

составляют рейтинг по заявке руководства вуза. 

Отдельно отметим возможность транспонирования результатов 

поиска по автору в ORCID (Open Researcher and Contributor ID, далее 

ORCID) [7] – единый мировой реестр ученых, который создан для 

решения проблемы идентификации авторов наукометрическими сис-

темами. Поскольку существует большое количество ученых с одина-

ковыми именами и фамилиями. Каждому зарегистрированному иссле-

дователю в ORCID присваивается свой уникальный номер, представ-

ляющий собой шестнадцатизначное число. Введение идентификатора 

упрощает процедуру заполнения всевозможных форм при публикации 

статьи. Кроме того, это своего рода визитная карточка ученого, где 

собраны все его работы. ORCID интегрирован в БД Scopus и Web of 

Science. В нашем вузе на конец марта 2016 более 600 ученых имеют ID 

в ORCID.  

Как и во всякой автоматической системе, в Scopus есть неточно-

сти и ошибки. Благодаря подписке у нас появилась возможность за-

няться корректировкой авторских профилей. С помощью Author 

feedback wizard можно объединить или разъединить свой профиль, 

добавить недостающую статью или убрать чужую, внести изменения в 

неправильное написание наименования нашего университета. В про-

цессе этого вида работы при тесном сотрудничестве с представителя-

ми кафедр отделу электронных ресурсов удалось откорректировать 

187 авторских профиля. Благодаря этой работе в «копилку» универси-

тета вернулись 200 статей. Но не всё еще сделано, мы продолжаем 

исправления. 

Работая с БД Web of Science, столкнулись с проблемой неодно-

значного написания названия нашего университета. В разные годы он 
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носил разные наименования. Мы нашли 57(!) вариантов. Поэтому на 

Ученом совете университета было принято решение об однозначном 

написании наименования нашего вуза Kharkiv National University of 

Radio Electronics. Благодаря тому, что представители Thomson Reuters 

регулярно проводят онлайн семинары, а также выкладывают обучаю-

щие видео на youtube-канале [8], нам удалось решить эту проблему. 

Итогом стало объединение профиля университета в один. Соответст-

венно увеличилось и число публикаций наших авторов в Web of 

Science. Для сравнения: 305 документов до объединения и 855 – после.  

Но наша работа этим не ограничивается. Время ставит перед 

нами новые задачи: в перспективе – это посильная помощь в продви-

жении университетских изданий. В идеале – наличие и отображение 

издания в рейтинге наукометрических БД. 
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Сучасна бібліотека ВНЗ постійно змінюється. Старі моделі біб-

ліотек, в основі яких лежить уявлення про бібліотеку як сховище 

знань, надають дорогу концептуальним і інтерактивним моделям, що 

відображають новий підхід як до змісту і організації бібліотечного 

обслуговування користувачів, так і до технології управління бібліоте-

кою. Метою доповіді є  визначення напрямів модернізації бібліотеки 

для ефективного здійснення організаційних, функціональних, управ-

лінських трансформацій відповідно до вимог інформаційного суспіль-

ства. В умовах трансформації освіти та медіатизації Наукова бібліоте-

ка Української інженерно-педагогічної академії (НБ УІПА) враховує 

нові комунікаційні відносини при інформаційному забезпеченні на-

вчальної, наукової та виховної діяльності, а саме поєднує класичну 

модель бібліотеки (лінійну) з електронною бібліотекою, інституційним 

репозитарієм та новою електронно-науковою видавничою моделлю 

бібліотеки. 

Теоретичним підґрунтям для модернізації НБ УІПА стало нау-

кове дослідження Т. О. Колесникової «Комунікаційні моделі діяльнос-

ті бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації» [2]. За її переконанням «мо-

дель сучасної інноваційної бібліотеки ВНЗ враховує курс на підви-

щення якості навчального процесу, інтенсифікацію е-науки, реалізацію 

творчих здібностей студентів, науково-педагогічного складу, науков-

ців, оптимізацію бібліотечно-інформаційної діяльності» [3], на впрова-
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дження Закону України  «Про вищу освіту» (ст. 33 п. 6: «бібліотечний 

фонд ВНЗ повинен відповідати вимогам стандартів освітньої діяльнос-

ті»; ст. 16. п. 2: «розвиток підвищення якості освіти потребує забезпе-

чення наявності необхідних ресурсів і інформаційних систем для орга-

нізації та ефективного управління освітнім процесом») та Постанови 

КМУ від 30.12.2015. № 1187 «Ліцензійні умови впровадження освіт-

ньої діяльності закладів освіти» (додатки 4, 6, 13, 14, 15)  

На нашу думку реалізація моделі сучасної інноваційної бібліо-

теки ВНЗ потребує масштабної модернізації діяльності, орієнтованої 

на створення єдиного освітнього простору ВНЗ. Основними напряма-

ми модернізації НБ УІПА обрано: внутрішню самореалізацію та само-

розвиток бібліотеки; інтеграційну діяльність; інноваційне управління, 

моніторинг змін; підтримку створення іміджу бібліотеки.  

 Термін «модернізація» у перекладі з англійської означає «осу-

часнення» та передбачає впровадження у бібліотеки ознак сучасності. 

В НБ УІПА модернізація діяльності орієнтована на 

–  надання якісних інформаційних послуг, досягнення нової яко-

сті обслуговування, 

–  забезпечення ресурсної та комунікаційної складової інформа-

ційно-освітнього середовища академії, 

–  впровадження інноваційних проектів та подальший розвиток 

інноваційної діяльності, 

–  реалізацію випереджуючого розвитку та трансформацію НБ, 

–  досягнення позитивного іміджу, що стимулює її подальший 

інноваційний розвиток. 

I.  Модернізація діяльності, що орієнтована на надання якісних 

інформаційних послуг, досягнення нової якості обслуговування вклю-

чає в себе внутрішню самореалізацію та саморозвиток бібліотеки. Щоб 

досягти певних успіхів необхідно удосконалення управлінської діяль-

ності бібліотечних керівників всіх рівнів. Неформальними важелями 

управлінського впливу на підлеглих є лідерські якості бібліотечних 

менеджерів, що посилюють його керівні позиції. Сила впливу лідерсь-

ких рис у керівника формує певний стиль керівництва, який досягає 

успіху у реалізації прийнятих рішень. В напрямку внутрішньої саморе-

алізації та саморозвитку бібліотека проводить роботу по ініціюванню, 

проектуванню, реалізації та супроводженню таких проектів:  

1. Створення Електронної бібліотеки: 

– електронний каталог з повнотекстовими БД (140 000 зап.) 

«Навчальні, навчально-методичні видання кафедр» (3949 зап.), «Авто-

реферати дисертацій» (220 зап.). 
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– електронний архів ElAr UIPA (Electronic Archive of Ukrainian 

Engineering Pedagogics Academy) (4320 док.); 

2. Створення бібліографічних БД: 

– БД «Авторських свiдоцтв, патентiв, та iнших охоронних доку-

ментiв» (1095 зап.)  

– БД «Електронний каталог ННППІ м. Бахмут» (3706 зап.) 

– Службова БД « Праці вчених УІПА» 27 980 зап.) 

3. Створення електронних колекцій: 

– повнотекстовий ресурс «Інженерно-педагогічна освіта» (Збір-

ник наукових праць, монографії, вторинний ресурс) (1070 док.) 

II. Модернізація діяльності НБ, що орієнтована на забезпечення 

ресурсної та комунікаційної складової інформаційно-освітнього сере-

довища академії включає в себе інтеграційну діяльність і базується на 

партнерських зв’язках двох рівнів: університетському і позауніверси-

тетському. Формуючи власну інтеграційну політику на мікро- (універ-

ситетський) і макрорівні (позауніверситетський), бібліотека впливає  

на розвиток підвищення якості освіти, науки академії, сприяє форму-

ванню єдиного інформаційного середовища ВНЗ. 

1. Університетський рівень визначається взаємодією  з 

 приймальною комісією (  наповнення БД «Читач»); 

 навчально-методичним відділом 1).супроводження навчально-

методичної діяльності викладачів; 2). складання «Плану видавничої 

діяльності академії»; 3). підтримка дистанційного навчання (розмі-

щення в програмі MOODLE посилань на літературу з дисципліни в т.ч. 

і на повні тексти); 4). ведення БД «Книгозабезпеченність»; 5. робота з 

наказами по пересуванню контингенту для БД «Читач»; 6. перевірка 

навчальних видань на плагіат за допомогою ПЗ з відкритим кодом  

«e -TXT Антиплагиат»); 

 відділом кадрів (ведення службової БД «Праці вчених»); 

 науково-дослідною частиною (відстеження публікаційної ак-

тивності авторів та науково-метричних показників наукової діяльності 

УІПА, участь окремою секцією «Сучасних інформаційно-бібліотечних 

технологій» у щорічній науково-практичній конференції академії); 

 редакціями фахових видань (перевірка індексів УДК, ББК, ре-

дагування бібліографії на латиниці (References), редагування анотацій 

на англ. мові); 

 Навчально-методичною лабораторією з проблем інженерно-

педагогічної освіти ( виконано 2 науково-дослідні роботи): 

o «Створення та використання ресурсів електронної ме 
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режевої бібліотеки ЕТФ УІПА у системі самостійного навчання та 

тестового контролю знань студентів із загальнонаукових та фахових 

дисциплін» 2008-2010 р.р. 

o «Системна організація інформаційно - бібліографічного  

забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти» 2012-2014 р. р. 

(державний реєстраційний номер 0114 U 005632); 

2. Позауніверситетський рівень визначається партнерськими 

зв’язками з іншими бібліотеками і установами, які забезпечують інтег-

раційну діяльність бібліотеки для забезпечення ресурсної та комуніка-

ційної складової інформаційно-освітнього середовища академії. 

Так, НБ бере участь  в корпоративних проектах :  

 загальнодержавному проекті НБУ ім. В. І. Вернадського «Нау-

кова періодика України»; 

 «Україніка наукова» для РЖ «Джерело»; 

 участь у в формированні галузевої реферативной БД з питань 

педагогіки та психології ДНПБ України ім. В. Сухомлинского, зведе-

ної БД даних дисертацій з питань освіти, педагогіки та психології, 

зведеної БД збірників наукових праць з питань педагогіки та психоло-

гії, проекті з аналітичнного розпису статей; 

 участь в корпоративних проектах ХДНБ ім. В. Короленка;  

 «Придніпровський корпоративний каталог». 

Також НБ здійснює реєстрацію збірників наукових праць в між-

народних базах данних: 

– в 2014 р. «Проблеми інженерно-педагогічної освіти» та «Ма-

шинобудування» зареєстровані в міжнародному каталозі «Ulrich's 

Periodicals Directory» http://ulrichsweb.serialssolutions.com;  

– в цьому ж році заключено договір про співробітництво з Нау-

ковою електронною библиотекою e-LIBRARY.RU (РІНЦ) 

http://elibrary.ru та здійснюється разміщення журналів на цій платфор-

мі. Підготовкою випусків журналів у форматі XML в онлайновій про-

грамі розмітки Articulus займаються співробітники бібліотеки;  

– в 2015р. – реєстрація журналів на наукометричній платформі 

Index Copernicus http://www.indexcopernicus.com;  

– з 2007 р. в БД Національної бібліотеки України ім. В. І. Вер-

надського -  http://www.irbis-nbuv.gov.ua;  

– Google Scholar - http://scholar.google.com.ua/. 

III. Модернізація діяльності НБ, яка орієнтована на впрова-

дження інноваційних проектів та подальший розвиток інноваційної 

діяльності, базується на інноваційному управлінні. Використання в 

управлінні елементів бейчмаркінгу, реінжинірингу, контролінгу, фан-

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
http://www.indexcopernicus.com/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
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дрейзингу, консалтингу, застосування технологічного трансферу дає 

можливість виявити наявні ресурси для запровадження діяльності 

щодо подальшого розвитку НБ як інтелектуального центру академії. 

Серцевиною інноваційної діяльності  в бібліотеці ВНЗ є освоєння і 

надання нових видів інформаційної продукції, послуг для задоволення 

потреб користувачів та забезпечення конкурентоспроможності на рин-

ку освітніх послуг. В даному напрямку бібліотека ініціювала: 

 створення, підтримку сайтів збірників наукових праць УІПА 

«Проблеми інженерно-педагогичної освіти» і «Машинобудування» на 

платформі Open Journal System (OJS) та наповнення архіву;  

 реєстрацію науковців в міжнародному каталозі вчених 

ORCID; 

 просування ініціатив участі науковців в проекті «Бібліометри-

ка української науки» та створення паспортів вчених на платформі 

Google Scholar; 

 підвищення інтернет-активності науковців УІПА за рахунок 

опублікування наукових статей у виданнях, що індексуються система-

ми Scopus и Web of Science, «Наукова періодика України»; 

 створення пакета науково-методичних та практичних рекоме-

ндацій щодо впровадження інноваційних проектів в бібліотеці; 

 постійне удосконалення організаційно-регламентуючої і мето-

дичної документації; 

 надання методичної допомоги бібліотекам-філіям м. 

Слов’янськ, Бахмут. 

IV. Модернізація діяльності НБ, яка орієнтована на реалізацію 

випереджуючого розвитку та трансформацію НБ включає в себе моні-

торинг змін. Це означає порівняння роботи бібліотеки (її діяльність) з 

тим, що вона має робити (її місія), та з тим, чого вона хоче досягнути 

(її візія): В даному напрямку бібліотекою організовано: 

 збирання і аналіз кількісних і якісних показників роботи для 

створення реальної картини ефективності заходів з розвитку бібліоте-

ки шляхом анкетувань через сайт серед користувачів і бібліотекарів; 

 щорічне загальноакадемічне анкетування студентів денної фо-

рми навчання 1-4 курсів; 

 проведення спільних «круглих столів», семінарів з бібліотека-

ми ВНЗ для обміну досвідом та порівняльного аналізу діяльності; 

 самоаналіз діяльності бібліотеки, тощо. 

Для успішної реалізації трансформаційних процесів і забезпе-

чення стратегічного управління в бібліотеках доцільно впроваджувати 
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збалансовану систему показників, запропоновану О. Бруй в статті 

«Збалансована система показників як основа системи стратегічного 

управління у бібліотеках: теоретичні аспекти» [1]. Здійснення вибраної 

стратегії управління опирається на людський потенціал, орієнтує ви-

робництво інформаційних продуктів і послуг на попит користувачів, 

вимагає постійного реагування на зміни зовнішнього і внутрішнього 

середовища, дозволяє досягти визначених цілей та забезпечити сталий 

розвиток бібліотеки. 

V. Модернізація діяльності НБ, яка орієнтована на досягнення 

позитивного образу, що стимулює її подальший інноваційний розвиток 

включає в себе створення іміджу бібліотеки і академії. 

Робота по формуванню позитивного ставлення до НБ академії 

та зміцненню її зв’язків з соціальним середовищем проводиться в та-

ких напрямах: 

 зміна назви і вдосконалення структури Наукової бібліотеки 

(2010 р.); 

 популяризація власного досвіду роботи (з 2010 по 2015 рік 

опубліковано 25 статей, 46 тез доповідей, проголошено 59 доповідей, 

прийнято участь у роботі 118 міжнародних, всеукраїнських і регіона-

льних науково-практичних конференціях і семінарах); 

 побудова бібліотечного порталу як веб-орієнтованої техноло-

гічної суперплатформи для розповсюдження іміджу бібліотеки. 

В цьому напрямку було створено і проводиться постійна підт-

римка: 

– ресурсу для розвитку інженерно-педагогічної освіти та діяль- 

ності ПТНЗ; 

– «Інформаційні та бібліотечно-бібліографічні знання на допо- 

могу інженеру-педагогу»; 

– інформаційного ресурсу в підтримку наукових шкіл академії  

«Наукові праці УІПА в дзеркалі бібліографії» (24 покажчики); 

– планується створення вебліографії вчених УІПА. 

Зроблено перші кроки для започаткування в бібліотеці краудсо-

рсингу, як окремого напряму роботи (залучення студентів, викладачів, 

науковців до добровільної співпраці з бібліотекою щодо створення 

інформаційних ресурсів, супроводження бібліотечних заходів, поши-

рення бібліотечних послуг, генерування нових ідей). 

Імідж бібліотеки формується не тільки спрямованими на це ак-

ціями і заходами. Якість вироблених інформаційних продуктів, надан-

ня сервісних послуг, відношення співробітників бібліотеки до свого 

керівника, користувачів і власної діяльності має значення для іміджу 
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не менш важливе, ніж реклама і презентації. Отже, для створення імі-

джу бібліотеки важлива система внутрішнього менеджменту. 

Слід зауважити, що можливості інноваційного розвитку бібліо-

теки як центру інформаційно-освітнього середовища ВНЗ,  далеко не 

вичерпані тим, що створено в даний час. Майбутнє багато в чому за-

лежить від  здатності гнучко реагувати на зміну зовнішнього середо-

вища і внутрішніх потреб всієї системи освіти і зокрема УІПА, а також 

від сприйнятливості до інновацій і ефективним управлянням ними. 
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З розвитком світової веб-мережі отримати інформацію на сього-

дні не становить проблеми – вона доступна у будь-який час і майже з 

будь-якої точки світу. Темпи її кількісного зростання напрочуд дина-

мічні. Якщо в 1986 році близько 40 % обчислювальних потужностей 

загального призначення у світі припадало на кишенькові калькулято-

ри, потужність котрих була більшою, ніж у всіх персональних 

комп’ютерів того часу, то вже у 2013 році згідно досліджень науковця 

М. Гілберта з університету Південної Каліфорнії кількість інформації у 

світі складала 1.2 зетабайти, з якої на нецифровий формат приходило-

ся менше 2% [3, с.17–18]. Сьогодні загальна кількість створених лю-

диною даних у світі оцінюється вже у близько 295 зетабайт. Якщо 

перевести цю цифру в байти, отримаємо цифру в 315 разів більшу за 

приблизну кількість піщинок на Землі. 

Тенденція обсягів продукування людством нових даних призво-

дить до появи конгломератів змістовно неоднорідних інформаційних 

об’єктів. Така хаотичність в поєднанні з великою кількістю документів 

створює проблему отримання релевантної інформації. Досліджуючи 

застосування законів Ш. Р. Ранганатана до мережі Інтернет, А. Норузі 

відмічає «неясність якості інформації чи цінності знання через відсут-

ність якого-небудь виду експертної оцінки» з огляду самої сутності 

мережі як «неструктурованого та надзвичайно складного конгломерату 
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всіляких інформаційних носіїв, створених різними людьми та відшу-

куваними всіма категоріями користувачів» [7, с. 187] 

На думку К. В. Лобузіної саме впорядкованості та професіоналі-

зму не вистачає сучасному Інтернету – середовищу, яке надає надшви-

дкий доступ до інформації, але не забезпечене професійним когнітив-

ним фільтром [2, с. 482] 

Одним з способів упорядкування інформації є використання бі-

бліотечних класифікаційних систем. За умови повноцінної їх інтеграції 

у веб-середовище вони здатні забезпечувати наукову повноту відобра-

ження змісту документа. Це дає можливість створення пошукового 

образу останнього у мережі Інтернет. У свою чергу, сукупності спіль-

них точок доступу у різних документів створюють умови для тематич-

ного пошуку, збільшення результативності інформаційного запиту. 

Аналіз документа для відображення його змісту за допомогою 

класифікаційної системи проводитися, як правило, за єдиним планом і 

не має принципових відмінностей. За його результатами, власне, і 

формулюється класифікаційне рішення [6, с. 89]. Ознаками групування 

виступають формальні характеристики документів (прізвища авторів, 

назви творів, роки видання і т.д.), але для ведення тематичного аналізу 

документа, основну роль мають відігравати саме ознаки змісту. 

Кожен предмет, явище, процес мають багато ознак. Навіть та-

кий простий предмет, як стіл, може мати особливості форми (круглий, 

квадратний, овальний), застосування (письмовий, журнальний), мате-

ріалу (дерев'яний, металевий, пластмасовий) і т.д. Істотність ознаки, 

обраної для класифікації об'єктів, визначається завданням і метою 

дослідження, тобто з усіх особливостей вибираються ті, які найбільш 

сприяють вирішенню поставлених систематизатором завдань. Ознака, 

згідно з якою проводитися класифікація об'єктів, називається основою 

поділу [1, с. 110]. 

З іншого боку, Л. Преслі наголошує на певних труднощах вико-

ристання бібліотечної класифікації в контексті виокремлення певних 

груп ознак. Приміром, на думку дослідниці, умовна рубрика з назвою 

«чорний» має сенс лише тоді, коли також існує рубрика «білий». Поді-

бні формулювання заголовків створюють своєрідну «бінарну опози-

цію» яка передбачає, що ідеї можуть бути визначені та зрозумілі лише 

у порівняні з їхніми протилежностями [8]. Л. Преслі закликає шукати 

компроміс між категоріями «корисно» та «система», наголошуючи на 

доцільності існування різних контекстів ознак і за необхідності віднес-

ти їх одночасно до кількох розділів класифікації, уникаючи таким 

чином протиставлень і суб’єктивізму у репрезентації фонду. 
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Такі протиставлення гіпотетично можливі, приміром, у ієрархі-

чних бібліотечних класифікаціях. На відміну від класифікації фасетної, 

яка дозволяє групувати елементи, що класифікуються, в будь-якому 

поєднанні ознак, основною перевагою фасетної класифікації є гнуч-

кість, яка дозволяє систематизувати об'єкти за необхідним набором 

ознак і здійснювати інформаційний пошук при будь-якому поєднанні 

фасетів. 

О.О. Сербін виділяє наступні класифікаційні принципи: енцик-

лопедичність, системність, універсальність, концентричність, мнемо-

нічність, міжнародність та розтяжність [5, с. 46]. Автор наголошує на 

важливості розтяжності, яка передбачає здатність класифікаційної 

системи до постійного розширення, збільшення змістового наповнен-

ня, за рахунок введення нових понять та термінів з відповідними інде-

ксами [5, с. 47]. 

Оскільки людське знання перебуває у процесі постійного розви-

тку, відповідно цей принцип набуває особливого значення – як такий, 

що забезпечує постійну конвертацію поточного змісту науки у бібліо-

течну класифікаційну систему. Філософ Е. Мах, який займався ви-

вченням питання класифікацій наук, стверджував:головною метою 

будь-якої науки є здатність репрезентації нею максимальної емпірич-

ної інформації про певну визначену предметну область. При цьому він 

зазначав, що отримані внаслідок цього логічні моделі неминуче потре-

бують спрощення, схематизації та введення низки понять в результаті 

чого ті набувають не стільки змістового, як суто інструментального 

характеру. Безумовно, будь-яка бібліотечна класифікаційна система 

виступатиме яскравим прикладом такої логічної моделі. 

На повноту відображення змісту документа важливий вплив 

здійснюють технологічні аспекти. Так, систематизація документів, що 

здійснюється для їх розміщення на книжкових полицях, має меншу 

глибину індексації, ніж для відображення в каталогах та картотеках. 

Деталізація індексів у такому випадку буде менш детальною, націле-

ною на запобігання втраті площі полиць [1, с. 205]. По аналогії картко-

вий каталог у свою чергу матиме меншу глибину індексації, ніж ката-

лог електронний – у даному випадку причиною цьому стає прагнення 

запобігання втраті площі, тепер уже каталожних шухляд. 

Читач у такому випадку стає заручником пропонованих умов і 

змушений вести пошук у набагато більших за наповненням розділах. 

Наприклад, з 240 абстрактних книг, кожні 10 з яких репрезентують 

окрему область України та АРК, апріорі зручніше знайти необхідні 

видання, скажімо, стосовно Полтавської області, в окремому розділі 
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для цієї області (4УКР – 4ПОЛ) з будь-якої галузі знань наповненням у 

десять книг, ніж у загальноукраїнському розділі (4УКР) з наповненням 

у 240 книг [4, с. 26]. 

Таким чином, бібліотечна систематизація сьогодні – це не прос-

то процес зведення розрізнених знань про предмети об’єктивної дійс-

ності в єдинусистему задля встановлення їхньої єдності. З позицій 

реалій науково-інформаційного сьогодення, систематизація – це наука 

про науковий процес, що базується на бібліотечній класифікаційній 

системі, аналізі та синтезі її істотних властивостей. 

Безперечно, з теоретичної точки зору перевагою бібліотечних 

класифікаційних систем є те, що представлена у них емпірична інфор-

мація захищена від втрат і зручно зберігається, на чому наголошує ряд 

сучасних бібліотекознавців. Проте практичне відображення змісту 

документа за їхньою допомогою на сьогодні має орієнтуватися на 

використання сучасних інформаційних технологій. Без автоматизації 

актуалізації змісту бібліотечних класифікаційних систем, представ-

лення їхніх рубрик у гіпертекстовому вигляді та низки інших компо-

нентів цей процес неминуче втрачає актуальність для читача, що сьо-

годні в переважній більшості орієнтований на пошук інформації у веб-

середовищі. 
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Голодний 1921 рік примусив молоду родину Н. Я. Фрідьєвої та 

Д. А. Балики переїхати до Києва. Забігаючи наперед, відмітимо, що 

київський період (1921–1928 рр.) був найбільш плідним у науковій 

співтворчості Н. Я. Фрідьеєвої і Д. А. Балики. Тоді, у 20-ті рр. ХХ ст., 

ще не було централізації у вирішенні проблем на всесоюзному рівні, 

тож саме в цей час почали свою діяльність Головна книжкова палату 

Києві і Українська книжкова палата у Харкові, у Києві 1921 р. була 

організована перша Бібліотечна асоціація. Д. А. Балика у Києві почав 

працювати в бібліотеці Військово-політичної школи, на бібліотечних 

курсах, а також у Всенародній бібліотеці України. У особі Н. Я. Фрідь-

євої Київський Губернський відділ народної освіти придбав високок-

ласного інструктора з бібліотечної роботи, методиста з достатнім дос-

відом роботи щоб організувати та скоординувати роботу мережі київ-

ських бібліотек, налагодити системний обмін передовим досвідом у 

бібліотечній справі, сприяти підвищенню кваліфікації кадрів [2]. Та-

кож Н. Я. Фрідьєва співпрацює з Українським науково-дослідним ін-

ститутом книгознавства (УНІК), створеному у 1922 р. На базі київської 

Бібліотечної асоціації Н. Я. Фрідьєва створила бібліотечне об’єднання 

і була першою його головою [8]. 
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Базою для роботи Київського об’єднання була вибрана Центра-

льна робоча бібліотека ім. РКП (б) – колишня Київська російська пуб-

лічна бібліотека (а з 2007 р. – Національна парламентська бібліотека 

України), при якій за ініціативою Н. Я. Фрідьєвої почав функціонувати 

Міський бібліотечний семінар як форма курсової професійної підгото-

вки спеціалістів, де Н. Я. Фрідьєва виступає як педагог, читає лекції 

бібліотечним працівникам. У лютому 1925 р. Н. Я. Фрідьєва на основі 

книжкового фонду бібліотечної секції губполітпросвіти створює само-

стійний структурний підрозділ ЦРБ – Кабінет бібліотекознавства – і 

очолює його [1]. При кабінеті діяв семінар практикантів за авторською 

навчальною програмою Н. Я. Фрідьєвої, що містила і практику. Також 

Н. Я. Фрідьєва – делегат і учасник Всеросійського (1924 р.) і Всеукра-

їнського (1926 р.) бібліотечних з’їздів, делегат Першої конференції 

наукових бібліотек УРСР у Харкові (1926), постійний науковий корес-

пондент створеного у структурі УНІК Кабінету вивчення книги і чита-

ча, публікується у журналі «Красный библиотекарь» (1924–1925 рр.). 

У 1927 р. з’явилася відома книга Д. А. Баликіта та Н. Я. Фрідьєвої 

«Вивчення читача: (досвід методики)» – одне з перших в СРСР дослі-

дження з питань читацтвознавства [11]. 

Організувані за зразком американських,бібліотечні курси набу-

вали популярності: курси при Університеті ім. Шанявського в Москві 

(26 квітня 1913 р., керівник – Л. Б. Хавкіна, ХНБШ); харківські бібліо-

течні курси (Харківське товариство грамотності, 1918 р.), курси у 

Фребелєвскому педагогічному інституті в Києві (1918 р.), де курс біб-

ліотекознавства читав харків'янин М. Ф. Сірополко (ХНБШ); у Томсь-

ку в кооперативному технікумі (1919 р.) «Закупсбуту» (Д.А. Балика, 

Н. Я. Фрідьєва) тощо. На жаль, Перша світова війна, події 1917 р. зби-

ли Російську імперію з ще нетривкого капіталістичного шляху розвит-

ку і поставили на рейки соціальних та економічних перетворень. Від-

кинувши капіталізм (а з цим і все американське), нова країна попряму-

вала в «світле комуністичне майбутнє». Для цього в кінці 1919 р. новій 

владі гостро знадобилося створити вищу школу викладання суто ко-

муністичних дисциплін. З цією метою Університет Шанявського в 

Москві (ММНУ) закрили, а його приміщення передали Комуністично-

му університету ім. Я.М. Свердлова зі всією матеріальною базою. При 

ММНУ існував факультет, що мав назву «Інститут народної освіти» 

(ІНО). Тут викладалися: історія, мистецтво, література, статистика, 

економіка, лісове господарство. До ІНО входила і бібліотечна секція 

створена Л. Б .Хавкіною, яку згодом перетворили на самостійну уста-

нову – кабінет бібліотекознавства (КБ), який повинен був сприяти 
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розвитку всієї бібліотечної справи у РРФСР, а не лише надавати уваги 

створенню курсів за американським зразком. Тому Відділ наукових 

бібліотек (Наркомпросу) на засіданні 23-го квітня 1920 р. під голову-

ванням М. Н.Покровського ухвалив передати Кабінет бібліотекознавс-

тва, що функціонував при університеті ім. Шанявського, Відділу нау-

кових бібліотек Народного комісаріату з просвіти з усім обладнанням, 

інвентарем, лекторським та книжковим майном цілковито у завідуван-

ня Відділу. Особовий склад Кабінету з цього числа зараховується на 

службу Народного комісаріату освіти. Згодом КБ перетворився в НДІ 

бібліотекознавства, а потім у Московський державний бібліотечний 

інститут ім. Молотова (зараз Московський державний університет 

культури і мистецтв – МДУКіМ). Аналогічні зміни відбувалися по всій 

країні, у Харківському університеті також. В Україні, певне, не всі 

революціонери уявляли собі, що таке диктатура пролетаріату, як вона 

буде здійснюватися, і як буде співіснувати з українською культурою. а 

згадка про «американське», нехай навіть це були і бібліотечні курси, 

могла обернутися непередбачуваними наслідками [7]. 

У 1922 р. Н. Я. Фрідьєва успішно співпрацювала з Українським 

науково-дослідним інститутом книгознавства (УНІК), реалізує себе у 

якості постійного наукового кореспонденту Кабінету вивчення книги і 

читача УНІК, організувала кабінет бібліотекознавства у Центральній 

робочій бібліотеці (нині Національна парламентська бібліотека Украї-

ни). Брала участь в роботі Першого бібліотечного з'їзду РРФСР (1924 

р.), Першого Українського бібліотечного з’їзду у Харкові (1926 р.). 

Кінець 20-х ХХ ст. – період великих звершень у науці та період 

небувалих репресій. Через нарікання на методологію Кабінету вивчен-

ня книги й читача (у складі Українського наукового інституту книгоз-

навства), роботи М. Куфаєва, Ю. Меженка, В. Іванушкіна, Д. Балики, 

Н. Фрідьєвої, В. Шпілевич та інших, називають «політично шкідливи-

ми» та «запозиченими з арсеналу буржуазної науки». Слідом було 

ліквідовано УНІК, піддано репресіям тисячі українських науковців, 

зокрема книгознавців, у тому числі і Н. Я. Фрідьєву. Наприкінці 30-х р. 

р., по суті припинились розроблення таких проблем, як вивчення чита-

цького інтересу й світосприйняття, психологічного впливу літератури 

й керівництво читанням [4;10].  

Подружжя Н. Я. Фрідьєвої і Д. А. Балики в 1928 році поїхали з 

Києва (Н. Я. Фрідьєва – у Харків, Д. А. Балика – у м. Горький (Нижній 

Новгород). Чоловік Надії Яківни Д. А. Балика займався вивченням 

великих письменників як читачів. Ще в 1917 р. в Белебеї він написав, в 
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Надія Яківна допомогала видати книгу «У лабораторії поета», присвя-

чену творчості Ф. Сологуба, А. Білого і Є. Замятіна.  

У 1928 р. Наркомос УРСР рекомендував Н. Я. Фрідьєву як відо-

мого на той час організатора і дослідника бібліотечної справи, для 

викладання бібліотекознавства в Харківському інституті народної 

освіти, у Першу столицю України – місто Харків, науково-

просвітницький центр з потужною науковою бібліотечною школою – 

ХНБШ. Харків, своїм особливим інтелектуальним налаштуванням 

місцевої інтелегенції та визначних громадських діячів рішуче вплинув 

на відомого бібліотекознавця Н. Я. Фрідьєву, став її долею. Представ-

ниця покоління фемен з усією силою своїх талантів у бібліотечній 

справі – організаційних, адмінистративних, наукових – поступово 

влилася у ХНБШ і стала однією з найяскравіших її представників в 

історії ХНБШ як в Україні, так і в світі. 

Потрібно зазначити вплив на творчість Н. Я. Фрідьєвої у Харко-

ві відомостей про таку визначну особу, як Х. Д. Алчевська. У 1954 

році своє захоплення діяльністю Х. Д. Алчевської Надія Яківна висло-

вить у роботі «Жизнь для просвещения народа» Знаючи про енцикло-

педичну ерудицію та прихильність Надії Яківни до історико-

бібліотечної справи, розумієш, якими зусиллям і тактом далася їй ця 

робота про Х. Д. Алчевську [9]. 

У 1860 р. з м. Суми переселяються у Харків – великий економі-

чний і культурний центр, 25-річний Олексій Кирилович Алчевський, з 

дружиною Христиною Данилівною, у дівоцтві Журавльовою. У Сумах 

О. К. Алчевський був відомий як фундатор громадської бібліотеки. 

Велике бажання до самовдосконалення та саморозвитку, інтерес до 

громадської діяльності, практичний склад розуму направляють його 

інтереси до кредитно-грошових відносин. У 1868 р. Алчевський засно-

вує перший у Харкові і другий у Росії банк комерційного кредиту – 

Харківський торговельний банк. У 90-і роки ХІХ ст., при небувалому 

підйомі металургії та пов’язаних з нею галузей промисловості,  

О. К. Алчевський знову проявляє себе великим організатором [67]. 

Саме в це десятиріччя були побудовані металургійні заводи в Маріу-

полі – «Нікополь» і «Російський Провіданс» (дочірнє підприємство 

бельгійської компанії «Провіданс», ММК ім. Ілліча), Макіївський ме-

талургійний завод (інвестор – французька фірма «Уніон»), Краматор-

ський металургійний завод (німецькі інвестори), Єнакіївський металу-

ргійний завод (бельгійці). У багатьох проектах в якості засновників 

брали участь і донецькі підприємці – Алчевський, Іловайский та інші. 

На початку минулого століття Олександр Блок, відвідавши Донбас, 
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назвав його «Новою Америкою». Донецькі підприємці одни з перших 

у Російській імперії усвідомили необхідність проведення того, що 

зараз називається соціальною політикою. Але трагічна смерть у 1901 р. 

найбільшого підприємця Півдня Росії, власника банків, вугільних і 

металургійних компаній, дала поштовх подіям, які серед сучасників 

отримали найменування «харківського краху». Наступне за ним банк-

рутство ряду промислових фірм і банків стало одним з найбільш дра-

матичних епізодів економічної кризи початку 1900-х рр. На похованні 

О. К. Алчевського у Харкові зібралося багато людей, адже він був 

дуже відомий і популярний, його поважали за чуйність, прогресивні 

погляди. Преса того часу відзначала розум, знання, енергію Алчевсь-

кого, називала його гігантом, генієм, який віддав багато сил за для 

пробудження фінансового та промислового життя Донецького басей-

ну. Х. Д. Алчевська (1843-1920), дружина О. К. Алчевського – педагог-

просвітник, засновниця положення про методику навчання грамоти 

дорослих, організатор жіночої безкоштовної недільної школи у м. 

Харкові та с. Олексіївці Катеринославської губернії (Луганська об-

ласть України), де у1887 – 1893 рр. працювали викладачами визначні 

українські патріоти і педагоги подружжя Гринченків: Борис Дмитро-

вич і Марія Миколаївна. Не дивлячись на трагічні обставини і фінан-

сову скруту сім’ї Алчевських у 1900-х рр. через загибель О. К. Алчев-

ського, роботу жіночої безкоштовної недільної школи у м. Харкові     

Х. Д. Алчевська продовжила. Яскраві сторінки в історію вітчизняної 

культури вписали діти Алчевських, яким батьки, які свого часу не 

мали можливості для власного систематичного навчання, надали все-

бічну освіту [12]. 

Тепер спробуємо провести паралелі у житті Х. Д. Алчевської та 

Н Я. Фрідьєвої: Н. Я. Фрідьєва – російська та українська педагогіня, 

бібліотекознавець, науковий діяч родом з промислового Приуралля, а 

саме – м. Челябінська (так званого «далекого заходу Америки», бурх-

ливий розвиток якого передував створенню «Нової Америки» [4], тоб-

то саме Донбасу). Н. Я. Фрідьєва, як і Х. Д. Алчевська, мала досить 

багато випробувань у дитинстві, і це зближує цих жінок  і дає шанс 

краще розуміти їх. Вони мали нагоду, кожна у свій час, відчути на собі 

подих індустріалізації країни і разючі зміни в житті через неї. І, насам 

кінець, вони вибрали собі однакову дорогу – жити заради просвіти 

народу і йшли по ній до свого останнього подиху. Тому не дивно, що 

Н. Я. Фрідьєва, хоч і з досить значної часової відстані, добре розуміла 

життя, вчинки та діяльність Х. Д. Алчевської дослідила життя і діяль-

ність Х. Д. Алчевської, зробила життєопис у книзі «Жизнь для про-
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свещения народа: (О деятельности Х. Д. Алчевской)». Маючи перед 

собою великі діяння Х. Д. Алчевської, Н. Я. Фрідьєва стала продовжу-

вачем найкращих традицій харків’ян у справі просвітництва народу і 

адептом ХНБШ у бібліотечній столиці України –  м. Харкові. Отже, у 

сторіччі фемінізму та епохальних перетворень світового суспільства, з 

різкою зміною державного ладу багатьох країн в наслідок воєнних та 

соціальних конфліктів, імена харків’янок Х. Д. Алчевської, Л. Б. Хав-

кіної, Н. Я. Фрідьєвої та інших, які на протязі всього свого життя дба-

ли за народну просвіту, не забулися, хіба що тимчасово були захмарені 

через бурхливі соціальні події, але тепер вони сяють у своїй величі і 

жіночості, уособлюючи собою приклад альтруїзму у служінню україн-

ському народові [9]. 

Переїхавши з Києва до Харкова у 1928 р., Надія Яківна очолює 

факультет політосвіти в Харківському інституті народної освіти (ХІ-

НО), створеному на базі розформованого у 1921 р. Харківського уні-

верситету (ХНУ ім. В. Н. Каразіна), де у 1925 р. при Харківській 

центральній науково-навчальній бібліотеці почав працювати перший 

семінар підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, яким без-

змінно керував К. І. Рубинський. На факультеті політосвіти Н. Я. Фрі-

дьєва створює першу в Україні кафедру (відділення) бібліотекознавст-

ва, веде викладацьку роботу. З моменту реорганізації ХІНО у 1929 р. 

з нього виокремлюється ХІПО (Харківський інститут політосвіти,  

нині – ХДАК) у незалежну структуру. У новоствореному ХІПО          

Н. Я. Фрідьєва була деканом факультету політосвітроботи і зав. кафед-

рою бібліотекознавства, якою керує з 1931 по 1934 рр. і виконує 

обов’язки професора. У 1930 р. ХІПО реформовано у ВУІКО (Всеукра-

їнський інститут комуністичної освіти), а у 1931 р. при ВУІКО (коли-

шній ХІПО) вже створена аспірантура. Як бачимо, адміністративно – 

реорганізаційна і науково-організаційна робота по вібудові структури 

освітньо-наукового закладу (ВУІКО), яка потребує значних зусиль 

багатьох людей, проходить в короткий термін. Велика частка роботи 

прийшлася і на Надію Яківну, що була зайнята щасливими сімейними 

клопотами, пов’язаними з народженням дитини у другому браку. У 

цей час Н. Я. Фрідьєва знайомиться з діяльністю Харківської наукової 

бібліотечної школи (ХНБШ), її найкращими тогочасними представни-

ками. Вона присвячує свої роботи діяльності ХНБШ, яка почала фор-

муватися ще з часів заснування у місті імператорського університету 

(1805), адже відомо, що регіональні бібліотечні школи були завжди 

прив’язані до університетських міст. Одним з перших представників 

ХНБШ може вважатись професор, ректор університету, одночасно 
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бібліотекар (1824–1826) граф Василь Якович Джунковський. Його 

можна вважати втіленням європейської каталогізаційної думки почат-

ку ХІХ ст. на національному ґрунті. А у 1830-х роках, наприклад, мо-

лодий учений університету І. І. Срезневський, склав каталог Першої 

Харківської публічної бібліотеки, у якій він був на той час бібліотека-

рем. Базою для подальшого дослідження бібліотечної справи у дорево-

люційні часи є також праці Б. С. Боднарського, Л. Б. Хавкіної,             

М. Ф. Сумцова, Д. І. Багалія та інших. Зародженню та успішній діяль-

ності ХНБШ сприяли: функціонування в регіоні потужного науково-

просвітницього центру – Харківського університету (1805 р.), наяв-

ність найбільшої університетської бібліотеки і Харківської громадсь-

кої бібліотеки 1886); активна діяльність в бібліотекознавчому напрям-

ку відомих учених і громадських діячів.У ХНБШ на початку ХХ ст. 

особливе місце займають такі відомі бібліотекознавці і бібліографоз-

навці як, наприклад, Х. Д. Алчевська, С. А. Штейн, К. І. Рубінський, Б. 

О. Боровіч, М. А. Покровський, О. А. Дідріхсон, Т. М. Фарафонтова та 

інші. Їх безперервне опікування бібліотечною справою разом з най-

кращими представниками інтелігенції та бізнесових структур Харкова 

сприяло розвитку і примноженню найкращих традицій ХНБШ [3; 4 ; 5; 

7]. 

Цим же цілям сприяла діяльність першого і подальших поколінь 

наукових діячів, викладачів – представників ХНБШ: кафедри бібліоте-

кознавства ХІНО у 1928 р., бібліотечного факультету ХІПО з 1929 р., з 

1930 р. – ВУІКО, а з 1935 р. бібліотечний факультет за своєю значущі-

стю піднявся до щабля Українського державного бібліотечного інсти-

туту (УДБІ) [50 а]. Отже, бібліотечний факультет ХІПО, створений 

шляхом поступової реорганізації, по зразку Університету Шанявського 

в Москві (ММНУ) та ін. ВНЗ, з розформованого у 1921 р. Харківсько-

го університету (ХНУ ім. В. Н. Каразіна), і реорганізованого у 1929 р. 

у ХІНО (окрема структура), далі у ВУІКО (1930 р.), у 1931 р. вже мав 

аспірантуру при ВУІКО. Ця подія – вища бібліотечна освіта та можли-

вість отримання наукового ступеню у царині бібліотечних наук, стала-

ся швидко, але яскраво висвітлила результат зусиль і відданої праці 

кількох поколінь представників ХНБШ – адептів бібліотечної справи 

бібліотечної столиці України по визнанню бібліотечної професії «нау-

ковою», тою, що потребує «особливої» підготовки, і дала поштовх 

ХНБШ для переходу на новий, більш високу віток спіралі розвитку 

ХНБШ. Велика роль у створенні аспірантури на бібліотечному факу-

льтеті ВУІКО належить завідувачу кафедри бібліотекознавства (ВУІ-

КО) Н. Я. Фрідьєвій. Організаційна, адміністративна діяльність та 
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ініціативність Н. Я. Фрідьєвої на той момент з’явилися тим каталізато-

ром, який дав можливість добре відлагодженому і багатофункційному 

організму ХНБШ перейти на новий рівень – від науково -

територіального об’єднання – до заснування системи вищої освіти в 

Україні. В цей час поруч з Н. Я. Фрідьевою були Д. М. Лекаренко,      

Ф. Х. Гурвіч, А. А. Майборода, Р. Б. Гуревіч, М. М. Фельдштейн,       

Я. І. Гейдельман. Таким чином, фундування вищої бібліотечної освіти 

в Україні – це похідна від діяльності ХНБШ, що зумовлено законом 

діалектики – переходом кількості в якість. Фігура Н. Я. Фрідьевої 

з’явилася тією важливою ланкою, яка сприяла запуску реалізації про-

цесу перетворення багатофункційної діяльності ХНБШ в систему ви-

щої бібліотечної освіти в Україні як похідної від освітянської функції 

ХНБШ і унікальності такого явища, як Харківська наукова бібліотечна 

школа на просторах цілої держави. 

Але репресивна політика 30-х та посилення централізації, ви-

значені політикою партії, наказами Наркомпросу УРСР та бібліотеч-

ним управлінням, створеним при Наркомпросі у 1936 р., негативно 

вплинули на долю Н. Я. Фрідьєвої. Через непорозуміння з владою і 

колегами по ВНЗ, вона йде з УДБІ (колишній ВУІКО). З 1935 р. і до 

початку ВОВ вона працює завідувачем бібліографічно-

консультативног відділу ЦНБ Харківського університету [1; 2]. 

Під час окупації Харкова німецько-фашистськими військами    

Н. Я. Фрідьєва, не маючи можливості вирішити родинні проблеми, 

залишається у Харкові, зрідка маючі випадкові заробітки по укладан-

ню бруківки на вулицях Харкова. Вижити в Харкові було важко. Так, 

старший син Христини Данилівни і Олексія Миколайовича Алчевсь-

ких – Микола, в 1942 р. помер у Харкові від голоду.  

По визволенню Харкова, у 1943 р. у Харківському педагогічно-

му інституті Н. Я. Фрідьєва організувала бібліотечний факультет, в 

1944-47 рр. була його деканом і завідуючим кафедрою. У 1947-71 рр. 

Надія Яківна завідувач кафедрою бібліотекознавства і доцент Харків-

ського державного інституту культури. Її перу належить понад 70 ро-

біт по різних проблемах бібліотечної справи. Вона визначала об’єкт 

бібліотекознавства як науку про принципи побудови роботи бібліотек і 

бібліотечної справи, про організацію і методи роботи, а предметом 

бібліотекознавства вважала суспільні функції бібліотеки. 

Американський фантаст А. Тофлер сказав, що неосвіченою лю-

диною ХХІ ст. вважатиметься не той, хто не вміє читати і писати, а 

той, хто не вміє вчитися і перенавчатися. Тобто «самоосвіта», «само-

виховання» як провідні концепції педагогіки були головним принци-
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пом у житті та діяльності Н. Я Фрідьєвої, яка черпала наснагу з прик-

ладу життя, творчості, наукової діяльності Х. Д. Алчевської, І. І. Срез-

невського. Н. Я. Фрідьєву відсутність диплома про закінчену вищу 

освіту ніколи не зупиняла. І хоч вона неодноразово вступала до ВНЗ: у 

1919–1920 рр. закінчила перший курс філософського відділення істо-

ричного факультету університету Томська; у 1934–1935 і 1940–1941 

рр. (повторно) – Марксистсько-ленінський університет для науковців 

(ВУТОРНІТСО); у 1940 р., працюючи у ЦНБ, вчилася на заочному 

відділенні історичного факультету ХДУ, але навчання доводилося 

відкладати через брак часу, з об’єктивних і з суб’єктивних причин. 

Справа була над усе.і, не дивлячись на величезний авторитет, багатий 

досвід науково-педагогічною, організаційно-управлінської діяльності, 

солідну кількість публікацій, вийти на захист кандидатської дисертації  

Н. Я. Фрідьєвій таки не дозволяла відсутність у неї закінченої вищої 

освіти. У 1953 р., враховуючи високий професіоналізм і великі заслуги 

Н. Я. Фрідьєвої перед вітчизняною бібліотечною справою, ВАК СРСР 

задовольнив клопотання ректорату Харківського бібліотечного інсти-

туту і надав їй право на захист. У 1954 р. в Московському державному 

бібліотечному інституті вона успішно захистила кандидатську дисер-

тацію на тему: «Публічні, суспільні і безкоштовні народні бібліотеки 

м. Харкова до 1917 р.» [2]. 

І її випадок не поодинокий. Недаремно в своєму житті              

Н. Я. Фрідьєва орієнтувалася на видатні особистості своєї і попередніх 

епох – адептів науки, освіти – дійсних шанувальників книги. Напри-

клад, у своїй дисертації Надія Яківна писала про І. І. Срезневського, 

який, також як і Х. Д. Алчевська, і сама Н. Я. Фрідьєва, багато чого 

пережили у дитинстві, але не здалися. Так, Х. Д. Алчевська, маючи 

домашню освіту, своїми заслугами стала Віце-президентом Міжнарод-

ної організації народної освіти.  

У своєму дисертаційному дослідженні «Публічні, суспільні і 

безкоштовні народні бібліотеки м. Харкова до 1917 р.» Н. Я. Фрідьєва 

розглядає науковий шлях Ізмаїла Івановича Срезневського. Початок 

його життєвого шляху складний. І. І. Срезневський професорував в 

Харкові до 1847 р.(майбутній академік, завідувач кафедри слов’янської 

філології Санкт-петербурзького університету, вихованець Харківсько-

го університету) [13]. Коли І. І. Срезневському було всього сім років, 

як батько помер. Здобувши початкову і середню освіту вдома, під ке-

рівництвом матері, Ізмаїл Срезневський, 14-ти років від народження 

вступив до  Харківського університету на факультет етіко-політичних 

наук і через три роки отримав ступінь кандидата, представивши дисер-
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тацію «О образе». З 27 жовтня І. І. Срезневський виконував обов’язки 

бібліотекаря Харківської публічної бібліотеки. Вже через рік виходить 

укладеній ним систематічній каталог бібліотеки «Систематический 

указатель книг и рукописей Харьковской публичной библиотеки». 

«Самоосвіта», «самовиховання», особливий талант до самостійного 

опановування науки дозволив І. І. Срезневському розробити, наче 

«між ділом», особливу систему класифікації книг. На розроблену        

І. І. Срезневським систему вперше і звернула увагу Н. Я. Фрідьєва у 

своїй дисертації «Публичная, общественная и народные библиотеки 

Харькова до 1917 года». Вона назначила, що «достатня стрункість, 

вдале поєднання букв і цифр для індексації, принцип десятковості, 

покладений в її основу, робили цю систему простою, зручною в корис-

туванні».  

І. І. Срезневський з дружиною виховували вісьмох дітей.            

І. І. Срезневскій, за прикладом cвоєю доброї і розумної матері, давав їм 

домашню освіту, привчав до «самоосвіти», «самовиховання» [3]. 

Таким чином, «самоосвіта», «самодісціпліна» – концепції су-

часної педагогіки, були для Надії Яківни сенсом її життя і наукової 

діяльності. На тлі надзвичайних перетворень у суспільних відношен-

нях і у гендерній політиці це сприяло активізації життєвої позиції      

Н. Я. Фрідьєвої. Видатний педагог і науковець, бібліотекознавець – 

вона мала учнів та послідовників, шлях її  пошуку від політпросвітньої 

– до культурної, соціальної ролі бібліотек у суспільстві.  

Провідні бібліотекознавці ЦНБ ХНУ з повагою відзначають ре-

зультати діяльності Н. Я. Фрідьєвої за роки работи у складі колективу 

ЦНБ Харківського університету на користь традицій ХБШ, авторитет 

якої збільшувався повсякчас наполегливою працею від першого уні-

верситетського бібліотекаря професора грецької і французької словес-

ності Яківа Яковича Белен де Баллю (1753–1815) і до сьогодення. Тяж-

ким для  ЦНБ ХНУ був період з 1921 по 1933 рр. Після реорганізації 

Харківського університету і передачі бібліотеки у підпорядкування 

Наркомпросу вона стає загальнодоступною, публічною. У 1933 р. Пос-

тановою Ради Народних Комісарів УРСР університети були відновле-

ні, і Харківському університету знову була передана його колишня 

бібліотека. У 1938 р. бібліографічний відділ і довідкове бюро ЦНБ 

університету були з’єднані в консультаційно-бібліографічний відділ, 

яким завідувала відомий бібліотекознавець Надія Яківна Фрідьєва, 

автор близько 70 робіт. З них у цей час виходить друком кілька робіт 

Надії Яківни: Фрідьєва Н. Я. Скарбниця людської думки: [До 135-

річчя ЦНБ] / Н. Я. Фрідьєва // СХ. – 1940. – 29 січ. Фрідьєва Н. Я. 
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Центральна наукова бібліотека Харківськогодержавного університету: 

(До 135-річчя її існування): Іст. нарис /Н. Я. Фрідьєва // Короткі нариси 

з історії Харківського державного університету. 1805-1940. – Х., 1940. 

– С. 107–132.; Багалій О. Д. 25 років науково-бібліотечної роботи [вче-

ногосекретаря ЦНБ Н. Я. Фрідьєвої] / О. Д. Багалій // СХ. – 1941. – 17 

січ.; Н. Я. Фридьева: [К 25-летию научно-библиогр. работы: Фото] // 

КЗ. – 1941. – 26 янв.  

Цими працями Н. Я. Фрідьєва увійшла в історію Центральної 

наукової бібліотеки Харківського національного університету імені    

В. Н. Каразіна і підтевердила своє служіння книзі як яскравий предста-

вник Харківської наукової бібліотечної школи. 
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Електронне середовище надає сьогодні значні переваги для 

створення довідкових ресурсів. Ці можливості значно розширили та-

кож сферу діяльності наукових бібліотек у галузі створення різномані-

тних інформаційних путівників, які покращують доступ до електрон-

них бібліотечних ресурсів. До такої важливої довідкової інформації, 

яка може бути використана дослідниками в процесі наукових пошуків, 

відноситься інформація про установи та персоналії. У Національній 

бібліотеці України імені В. І. Вернадського започатковано формування 

інформаційного порталу «Наука України», метою якого є створення 

єдиного інформаційного середовища, доступу до знань накопичених у 

фондах НБУВ. Значний пласт наукових документних ресурсів НБУВ 

складають здобутки Національної академії наук України (НАНУ). 

З метою покращення доступу до цих здобутків в НБУВ започат-

ковано формування двох взаємопов’язаних баз даних «Установи НА-

НУ» та «Персоналії НАНУ», які у свою чергу пов’язані з авторитетни-

ми файлами наукових колективів та індивідуальних авторів. Допов-

нення авторитетних файлів необхідною довідковою інформацію дасть 
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змогу більш повноцінно розкрити потенціал наукового надбання Укра-

їни. 

Для відображення в історичному розрізі найбільш значних дося-

гнень академічної науки України, основні зусилля були зосереджені на 

виявленні і зборі інформації про академіків НАНУ. Розглянемо більш 

детально структуру наповнення бази даних «Персоналії НАНУ» та 

можливістю її всебічного використання. 

Структура запису поділена на такі інформаційні блоки: Основні 

відомості, Публікації та галерея, Файли. Структура інформаційних 

блоків, в свою чергу, також поділена на розділи, які містять поля. 

1. Інформаційний блок Основні відомості умовно поділений на 

коротку довідкову інформацію та описову (життєвий шлях особистос-

ті). Коротка довідкова інформація включає в себе дані про особу (Прі-

звище, Ім’я та по-батькові особи), Дата і місце народження (Дата жит-

тя / смерті, Місце народження / смерті, Район, Область, Країна, Освіта 

(Навчальний заклад, Спеціальність, Рік закінчення), Науковий ступінь, 

звання (Ступінь, Галузь, Рік присудження, Тема дисертації, основні 

місця роботи), Наукові інтереси, Пов’язані особи (Вчителі, Колеги, 

Учні), Установи НАНУ, наукові періодичні видання, в яких друкував-

ся вчений, Цитування (Google Scholar, цитування, h-індекс), Коментар 

(коротко про досягнення). Поле Детальніше передбачено для напов-

нення ширшою інформацією про особу і є описовою частиною інфор-

маційного блоку. Для зручності інформацію можна розділяти на смис-

лові блоки. 

2. Інформаційний блок Публікації та галереї. Даний інформа-

ційний блок містить інформацію про бібліографію: власні публікації 

особи, публікації про особу та фотографії пов’язані з вшануванням її 

пам’яті. Кожен з цих розділів має свої поля. Публікації особи та публі-

кації про неї містять ідентичні поля через те, що це суто бібліографіч-

на інформація. Це такі поля, як Автор, Співавтор, Назва, Відомості до 

назви, Відомості про авторство, Видання в якому опубліковано, Ви-

пуск, номер, Рік видання,  Місце видання, Видавництво, Сторінки, 

Інтернет-адреса публікації, Локальна адреса файлу, Примітка. Розділ 

Галерея містить поля: Зображення, Назва, Автор, Функція автора, Міс-

то, Рік, Примітка (адреса, розташування). 

3. Інформаційний блок Файли. Даний блок надає можливість за-

вантажувати на сервер потрібну інформацію: фотографії (фото особи, 

скульптури, пам’ятники, бюсти, меморіальні дошки, грошові знаки, 

марки тощо), повнотекстові публікації (власні публікації та про особу). 



Персональна фактографічна база даних як елемент електронного довідково-пошукового апарату … 
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Переважна більшість наукових досліджень починається зі збору 

інформації. Наш випадок не виключення. Пошук в браузері здійсню-

ється за ключовими словами. Серед запропонованої інформації пере-

вага надається сучасним друкованим науковим виданням та науковим 

виданням в електронному вигляді, авторитетним сайтам (переважно 

сайтам інститутів Національної академії наук України, освітянським 

сайтам, спеціалізованим вузькопрофільним сайтам, бібліотечним сай-

там тощо). Звичайно, якщо інформації дуже мало, потрібно звернутися 

до фондів бібліотек за допомогою електронного та традиційного карт-

кового каталогів. 

Оскільки робота з інформацією є аналітичною, відповідно опра-

цювання знайденого матеріалу вимагає певного вміння аналізувати, 

співставляти, відбирати важливу і потрібну інформацію або відсівати 

другорядну та ненадійну інформацію. При цьому, якщо користувач 

зацікавиться і захоче детальніше ознайомитися з окремими аспектами 

життя або діяльності вченого, він завжди зможе це зробити через по-

силання в бібліографії, яка є однією з важливих складових всієї ком-

плексної інформації про особистість. Бібліографічні відомості, в пере-

важній більшості, підкріплюються гіперпосиланнями. 

Щоб знайти потрібну інформацію, потрібно передивитися вели-

ку кількість сайтів, друкованих наукових періодичних видань, книж-

кових видань. Перевага повинна надаватися саме друкованим видан-

ням, бажано виданих Національною академією наук України або під її 

керівництвом. Найавторитетнішим друкованим виданням є видання 

Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. 

Г. М. Доброва НАН України «Національна академія наук України 

1918-…: Персональний склад». Оскільки це видання періодично онов-

люється, інформація в ньому одна з найновіших і найдостовірніших. 

Решту інформації, яку можна віднайти іншими шляхами, потрібно 

звіряти між собою. Оскільки видання Центру є довідковим, в ньому 

інформація подана дуже лаконічно: дати життя та смерті, місця на-

вчання, наукові досягнення, основні місця роботи, теми над якими 

працює або працював вчений. 

Кінцевий результат, який побачить користувач, дуже залежить 

як від вміння бібліотечного працівника працювати з інформацією, так і 

від програмного забезпечення, яким він буде користуватися. 

Програмне забезпечення, яким користується наш відділ, розроб-

лено на основі бібліотечної АБІС «ІРБІС». Інформаційні можливості 

електронного ресурсу, розробленого на основі АБІС не тільки набагато 

ширші, але і набагато гнучкіші, та за відповідної інформаційної підт-
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римки, актуальніші, ніж у друкованого довідкового видання. Звичайно, 

якщо вчений є видатною відомою особою, про його життя та творчість 

надрукують не одну публікацію, але якщо людина в період становлен-

ня, то інформацію про її діяльність буває знайти важко. Авторитетні 

друковані видання  повинні постійно відображатись у довідковій біб-

ліографії. Отже, оновлення інформації повинно відбуватися регулярно. 

Остаточним результатом роботи є користувацький інтерфейс 

електронного біографічного довідника, який складається з прізвища, 

імені та по-батькові вченого; фотографії вченого; коментарію; бібліо-

метричного портрету; основних важливих дат (навчання, учені ступе-

ні, місця роботи, нагороди); короткої довідкової інформації про люди-

ну (звання, посади, основні нагороди); бібліографії (розділена на праці 

самого вченого та про нього); галереї вшанування пам’яті (скульптури, 

пам’ятники, бюсти, меморіальні дошки, грошові знаки, марки тощо). 

Створення БД «Персоналії НАНУ» передбачає всебічне викори-

стання  введеної інформації. Пошук може вестись за прізвищами, по-

садами, підрозділами, бібліографією, інтернет-ресурсами, роками. 

Крім того передбачено можливість не лише відобразити життєвий 

шлях видатних людей, а й різноманітні зв’язки між персоналіями НА-

НУ та іншими базами даних, такими як наукова періодика, рефератив-

на інформація, електронний каталог, зв’язки з науковими установами 

та багато інших.  

Користувач, котрий зацікавився певною персоналією, матиме 

можливість ознайомитися не лише з біографією даної особи. Він змо-

же дізнатися про наукову школу (вчителі, видатні колеги, учні), дізна-

тися про видання і перевидання творів персоналії (електронний ката-

лог та реферативна база), дані особових архівів, що зберігаються в 

фондах НБУВ, біографічні та біобібліографічні ресурси, наукові уста-

нови, де вона працювала. 

Ознайомлення з життєвим шляхом визначної людини – це не 

лише можливість отримати певні знання, а й нагода здобути гідний 

приклад і досвід. Адже далеко не всі вчені жили в комфортних умовах 

і легкий історичний час. Інформація про особу в базі даних «Персона-

лії НАНУ» подана не сухо та лаконічно, а зроблена спроба надати 

користувачу можливість побачити за друкованими словами особис-

тість.  

Здійснена робота дозволить усім користувачам отримати доступ 

до наукових академічних ресурсів НБУВ, в тому числі повнотексто-

вих, незалежно від місцезнаходження наукових джерел у фонді. Біблі-

отечно-інформаційний ресурс «Персоналії НАНУ» постійно актуалізу-
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ється, що дає змогу користувачам кожного разу отримувати нову ін-

формацію. 

Персональна фактографічна база даних «Персоналії НАНУ» на-

дає якнайповніші відомості про академічні ресурси НБУВ, дозволяє 

користувачам отримати до них доступ. Використовуючи довідкову 

інформацію, читач отримує перелік використаних джерел, якими та-

кож може керуватися у своїй науковій роботі. Бібліографічні записи 

документів з гіперпосиланнями, які присутні у переліку використаної 

літератури, надають доступ одразу до повних текстів або вказують на 

наявність даних документів у фондах бібліотеки. Оскільки БД 

пов’язана з електронним каталогом, повнотекстовою базою даних 

вітчизняних періодичних наукових фахових видань, БД «Установи 

НАНУ», великою кількістю спеціалізованих електронних каталогів 

підрозділів бібліотеки, базами даних реферативної та аналітичної ін-

формації, то знайти та використати потрібні відомості не важко.  Мо-

жна без перебільшень сказати про те, що даний бібліотечно-

інформаційний ресурс є важливим елементом довідково-пошукового 

апарату наукової бібліотеки, оскільки пов’язує багато бібліотечних 

ресурсів. 
Список використаних джерел 
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Введение. Следует отметить многозначность и мультидисци-

плинарность объекта обсуждения данной конференции, начиная с 

названия. «Когнитивные ресурсы общества знаний» можно трактовать 

в нескольких аспектах с точки зрения: а) предмета исследования раз-

делов психологии, философии, лингвистики, социальных коммуника-

ций, педагогики, учебного процесса и т.д.; б) личности, сообщества 

или общества людей в целом и т.д. 

В моей работе под когнитивным ресурсом понимается множе-

ство когнитивных элементов – источников знания, с одной стороны, и 

места их дислокации (библиотека, научное учреждение, учебное заве-

дение, интернет) – с другой стороны. Указанные когнитивные элемен-

ты «…симультанно (одновременно) используются человеком в про-

цессе переработки сложной информации»  (по В.Н. Дружинину). 

В таком случае термин «брейнсторминг» или мозговой штурм 

как нельзя лучше характеризует форму обмена знаниями по такой 

дисперсной проблеме исследования конференции, ибо техника мозго-

вого штурма направлена на спонтанное генерирование большого ко-

личества идей для решения какой-либо задачи/проблемы. 
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Постановка задачи. За последние годы произошли существен-

ные изменения в источниках информации при проведении научной 

деятельности. И связаны они с широким распространением электрон-

ного (цифрового) вида информации и революционным значением Ин-

тернета как хранилища знаний. Это в значительной мере уменьшило 

количество читателей традиционных библиотек и их значение вообще. 

Современный научный исследователь большинство необходимой ин-

формации получает на базе компьютерных технологий. А какова даль-

нейшая судьба традиционных хранилищ информации (публичных, 

научных и домашних библиотек, архивов, специальных фондов)? Эту 

задачу предлагается рассмотреть на основе анализа динамики (измене-

ние во времени) места расположения информации научных исследова-

ний, с целью прогнозирования направлений деятельности и функций 

библиотек. 

Подход к решению задачи. Автор проанализировал когнитив-

ные ресурсы для научной деятельности в условиях современной Укра-

ины на протяжении 45 последних лет. Вся информация, используемая 

в научном процессе конкретным человеком, разделена на пять сфер:  

1 – социальная; 2 – культурно-гуманитарная; 3 – общенаучная;  

4 – эксклюзивная; 5 – профессиональная. 

Внутри каждой сферы информации классифицированы разделы, 

которые представлены в табл. 1. 

А теперь представим места дислокации разделов необходимой 

для научной деятельности информации в обозначенной временной 

последовательности с точки зрения массового пользователя  

(см. табл. 2). Введем обозначения мест дислокации (расположения) 

указанной информации: Б – библиотека; МТК – музей/театр/видео- 

кинозал; Кл – клубы (по интересам); Д – домашние коллекции; Хр – 

спец. хранилища; СМ – средства массовой информации;И – интернет. 
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Таблица 1 

Перечень и содержание разделов информации, используемых  

в научной деятельности 
Сфера 

 

Раздел 

 

Разновидности значения 

раздела 

 

1
. 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

а
я

 

1.1. Общество человечество, сооб-

щество, государство, 

организации, взаимо-

действие, прогресс, 

законы, институты, 

образование, эконо-

мика, … 

1.2. Оперативная  

информация 

новости, текущие 

события 

1.3. Увлечения техника, спорт, при-

рода, достижения, 

статистика, … 

1.4. Неофициальная  

информация 

слухи, сообщения, 

выступления, диспут, 

обсуждение, … 

2
. 

K
у

л
ь

т
у

р
н

о
-г

у
м

а
н

и
т
а

р
н

а
я

 

2.1 Страна / народ Жизнь стран / наро-

дов, идентифициро-

ванная конкретным 

человеком страна / 

народ в качестве сво-

их, этапы развития, 

особые события, фор-

ма государственности, 

различия, возможно-

сти людей и их реали-

зация    

2.2. История история человечества 

/ науки / отрасли / 

организации / страны 

… 

2.3 Малая  родина история / этнография / 

культура / люди / 

достижения / природа 

/ быт … конкретного 
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региона (села, города, 

местности), где живет 

конкретный человек 

2.4. Художественная  

литература 

печатные или элек-

тронные книги, ста-

тьи, журналы 

2.5. Другие виды  

искусства 

музыка, танец, изоб-

разительное искус-

ство, архитектура, 

дизайн 

2.6. Иностранный язык 

 

 

 

тексты на иностран-

ном языке 

 

 

3
. 

О
б

щ
е
-

н
а

у
ч

н
а

я
 

3.1. Фундаментальные знания учебники, моногра-

фии,  

3.2. Устоявшиеся знания книги, справочники, 

обзоры, статистика 

3.3. Философия учебники, сочинения, 

статьи 

4
. 

Э
к

с
к

л
ю

зи
в

 

4.1. Раритеты редкие книги для 

ограниченного озна-

комления, эзотерика, 

изданные много лет 

назад книги 

4.2. Архивы задокументированные 

события, достижения, 

протоколы испыта-

ний, статистические 

данные, отчетность 

4.3. Специальная  

4.4. систематизация 

каталоги, базы интел-

лектуальной соб-

ственности, класси-

фикаторы, патенты, 

авторская собствен-

ность 

4.4. Периодика по специальному 

доступу 

журналы, научные 

труды конференций 

или коллективов, 

книги, протоколы 
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постоянно действую-

щих объединений, 

единичные сборники 

научных трудов 

4.5. Авторские презентации встречи, презентации, 

концерты, лекции, 

беседы, чтения, защи-

та диссертации 

5
 П

р
о

ф
ес

си
о

н
а

л
ь

н
а

я
 

5.1. Сформировав-шаяся монографии, справоч-

ники, сборники тру-

дов, учебники 

5.2. Периодика журналы, газеты, 

экспресс-информация, 

буклеты,  

5.3. Реклама анонсы, клипы, про-

граммки, 

спец.выпуски газет, 

информационные 

листки, рефераты 

5.4. Форумы симпозиумы, конфе-

ренции, семинары, 

совещания, съезды, 

заседания 

5.5. Мультимедиа совмещения текста, 

звука, видеоизобра-

жений, графиков и т. 

п. для интерактивного 

взаимодействия с 

компьютером 

 

Таблица 2. 

Места расположения разделов (источников) информации 
 

Раздел 

 

Место расположения 

Пре-

имущ. 

функции 

библио-

теки 

вчера сегодня завтра 

1.1. Общество Б Б,  И И,   Б  

1.2. Оперативная     

информация 

Б, Д, СМ И, СМ И  
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1.3. Увлечения Б, Д И, СМ, Д И  

1.4. Неофициальная 

информация 

Кл, МТК И, СМ, Кл И, СМ, Кл  

2.1. Страна / народ Б, СМИ И И  

2.2. История Б, Хр, Д И, Б И, СМ, Кл  

2.3. «Малая  родина» Б, МТК И, Кл, Б Б Кл * 

2.4. Художественная 

литература 

Б, Д И, Д И  

2.5. Искусство МТК Б МТК И И  

2.6. Иностранный язык Б, СМ И И  

3.1. Фундаментальные 

знания 

Б, Д Б, И, Д Б, И * 

3.2. Устоявшиеся     

знания 

Б Б,  И И  

3.3. Философия Б И И  

4.1. Раритеты Б Б Б, И * 

4.2. Архивы Хр, Б Хр, И И  

4.3. Специальная      

систематизация 

Хр, Б, СМ Хр, И И  

4.4. Периодика по спец. 

доступу 

Б, К И, Б Б, И * 

4.5. Авторские                  

презентации 

Кл, СМИ, 

Б 

Кл, Б Б, Кл * 

5.1. Сформировавшаяся Б, К, И, Б И  

5.2. Периодика Б И, Б И, Б  

5.3. Реклама Кл, СМ, Б И, СМ И  

5.4. Форумы Кл, Б, СМ И, Кл И, Кл  

5.5. Мультимедиа - И,МТК И, МТК  

 

 

Выводы.  

1. Вследствие развития цивилизации и научно-технического 

прогресса происходит: а) функциональное деление традиционных 

библиотек в основном на региональные (универсальные) и универси-

тетские (научные); б) переход назначения библиотек от массового 

потребителя к элитарному. 

2. С точки зрения рынка научной деятельности перспективны-

ми направлениями для библиотек становятся: удовлетворение регио-

нальных («малая родина») культурных потребностей, раритетная ли-
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тература, доступ к закрытой (платной) профессиональной литературе, 

авторские презентации, фундаментальные знания из прошлого. 

3. Интеграция библиотек в сетевое пространство изменяет их 

деятельность, требует постоянного обучения персонала библиотек 

инновационным технологиям, освоения персоналом новых направле-

ний информационно-библиотечного производства от баз данных к 

базам знаний. 
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Соціальні технології широко застосовуються у сфері управління 

для рішення проблеми раціоналізації і оптимізації дій людини. Саме у 

сфері управління впродовж багатьох тисячоліть концентрувалися їх 

досвід та знання про технологізацію людської діяльності.  Управління 

соціальною системою як самостійний вид професійної людської діяль-

ності засновано, як правило, на використанні управлінських техно-

логій, об’єктом яких є людина, соціальна група, організація, інститут 

чи суспільство в цілому. Нині в умовах розвитку ринкової економіки 

та демократичних основ життєдіяльності українського суспільства 

формуються нові передумови для технологізації процессу управління в 

бібліотечно-інформаційній сфері. Перед керівниками бібліотек постає 

важливе завдання створення ефективної системи управління та приве-

дення її у відповідність досягненням світової цивілізації за рахунок 

широкого використання сучасних управлінських технологій. 

Кожна бібліотека як елемент соціальної системи, накопичує свій 

особистий технологічний досвід, що являє собою сукупність загальних 

та часткових технологій управління. 

mailto:malibu555@mail.ua
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Процес розвитку технологій менеджменту в бібліотечно-

інформаційній сфері дає підставу окреслити декілька важливих тен-

денцій: 

– зростання уваги до бібліотечних фахівців має розглядатись як 

основна цінність організації, а сам підхід до управління з позицій люд-

ського ресурсу – як важлива складова філософії розробки сучасних 

технологій управління; 

– технології управління розглядають як ефективні інструменти 

реалізації бібліотечних інновацій, а також забезпечення сталої ди-

наміки розвитку бібліотеки як соціального об’єкту; 

– інноваційні технології управління, які застосовуються в 

бібліотечно-інформаційній діяльності, мають більш гнучкий, варіатив-

ний та ситуаційний характер, тим самим поступово переборюючи 

жорсткий детермінізм в управлінні сучасною бібліотекою; 

– управлінські технології перетворюються в специфічні різно-

види інформаційно-комп’ютерних технологій, що оперують значними 

масивами інформації та банками даних, а також використовують 

складні інформаційно-аналітичні системи і ефективну офісну техніку. 

На етапі розгортання бібліотечної діяльності та виходу на ін-

формаційно-аналітичний рівень соціальних комунікацій, традиційні 

методи управління демонструють свою неефективність. Використання 

сучасних технологій управління бібліотечною сферою діяльності – 

інноваційного, проектного, кадрового менеджменту, технологій марке-

тингу та реінжинірингу допомагає бібліотеці адаптуватися до сучасно-

го ринку інформаційних продуктів і послуг та підвищити свою конку-

рентоспроможність. 

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), з од-

ного боку, і наукових методів управління, з іншого, привели до виник-

нення і бурхливого розвитку нових підходів, технологій і систем ор-

ганізаційного управління. До таких нових технологій можна віднести: 

Document Management (управління документами), Imaging (ввод і 

обробка сканованих документів), Workflow (управління потоками 

робіт, засноване на принципах процесного підходу до управління), 

Document Handling (управління електронним документообігом в ор-

ганізації), Records Management(управління записами), Web Content 

Management(управління інформацією на Web-сайтах), Collaboration 

(колективна робота), Enterprise Information Portal (інформаційний пор-

тал підприємства) і Knowledge Management (управління знаннями). 
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Упровадження цих технологій і підходів з урахуванням досвіду 

провідних країн світу має радикально поліпшити організаційно-

управлінську діяльність, подолати вузькі місця в практиці ор-

ганізаційного управління. Утім таке упровадження потребує значного 

підготовчого процесу, який вбачає попереднє проведення реін-

жинірингу процесів в організації, а саме перебудову системи управ-

ління організації з функціонально-ієрархічного принципу управління 

на процесний як більш прогресивний з наступною реорганізацією цих 

бізнес-процесів з метою їх удосконалення й оптимізації для підвищен-

ня ефективності. 

Бібліотеки України активно опановують сучасні управлінські 

технології – маркетингові, рекламні, ПР-технології, технології інфор-

маційного менеджменту та програмно-проектної діяльності, які ґрун-

туються на комунікаційних технологіях і вносять певні зміни в ко-

мунікаційні потоки суспільства. Удосконалення підсистеми ор-

ганізаційного управління та контролю якості бібліотечно-

інформаційної діяльності основується на стратегічних пріоритетах 

системи соціальних комунікацій та орієнтоване на впровадження ІКТ у 

рамках інноваційних проектів, про що свідчить практичний досвід 

діяльності бібліотек України. Програмно-проектна діяльність бібліотек 

вирішує завдання адаптації ІКТ до бібліотечної сфери через залучення 

методів стратегічного планування пріоритетних напрямів упроваджен-

ня ІКТ; упровадження стандартів системи менеджменту якості, спря-

мованих на підвищення ефективності та контролю результативності 

залучених ІКТ; формування системи управління документами, інфор-

мацією та знаннями, спрямованої на підвищення продуктивності 

взаємозв’язків бібліотеки з іншими підсистемами соціальних ко-

мунікацій.  

Технологія управління бібліотекою включає такі етапи: форму-

лювання цілей та визначення завдань; розробка та прийняття  управ-

лінських рішень; реалізація управлінських рішень; організація контро-

лю та корегування управлінських дій. Така послідовність визначає 

основний зміст технологій управління, які поділяються на загальні 

(цілісні) та спеціальні (часткові). Загальні технології містять у собі 

декілька часткових, наприклад, технологію цілепокладання, виробки 

рішення. До часткових відносять також технології прийняття рішень, 

контролю, планування і т.п.  
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Усі процеси в бібліотеці є взаємозалежними і на кожній роботі 

основного діяльнісного процесу в бібліотеці відбиваються процеси 

інших функціональних зон, тобто кожна робота основного бібліотеч-

ного процесу пов'язана інформаційно, функціонально і має свою про-

екцію, як приклад, на площині забезпечення матеріальними та фінан-

совими ресурсами, управління персоналом бібліотеки. Ці проекції є 

прямими горизонтальними комунікаціями, що зв'язують різноманітні 

функціональні підрозділи бібліотеки. Не менше значення мають гори-

зонтальні зв'язки і між основними діяльнісними процесами в 

бібліотеці. 

Крім того, кожний основний процес додатково функціонально, 

відповідно до технології, пов'язаний, як правило, з іншими його 

функціями, що його забезпечують, які не включені в перелік основних 

управлінських зон бібліотеки. У результаті кожна операція основної 

діяльності супроводжується достатньо складним і об'ємним інфор-

маційним профілем. Цей профіль являє собою відбиток інформаційної 

і функціональної залежності роботи одночасно в багатьох функціо-

нальних областях. Тому, щоб вийти на належний рівень управління 

своєї діяльності, бібліотека повинна використовувати сучасні управ-

лінські технології, що функціонують на базі ІКТ. 

Серед основних напрямів розвитку соціально-комунікаційних 

технологій, що роблять значний вплив на бібліотечні технології в 

цілому та зокрема, можна виділити такі: 

– неухильне вдосконалення управлінських інформаційних тех-

нологій, що дають можливість не тільки переробляти величезні масиви 

інформації, виконувати аналітичні процедури, прогнозувати розвиток 

ситуацій, але й забезпечувати надійність управлінських рішень і дій. 

– прискорена розробка інформаційно-комп'ютерних діагностич-

них технологій, зокрема, в професійному відборі, атестації персоналу, 

маркетинговій діяльності, що сприяє не тільки розвитку цих сфер і 

видів діяльності, але й сталості суспільного розвитку в цілому. 

З урахуванням вищевказаного, система інформаційного управ-

ління також потребує змін на основі впровадження соціально-

комунікаційних технологій. Мова йде не просто про «технічну інфор-

матизацію» (комп'ютеризацію) процесу прийняття рішень, але про 

трансформації самого характеру керування й управлінських ор-

ганізаційних структур на основі переходу до організаційних структур 

соціальної технологізації. Мова йде про команди керівників як 
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соціальних технологів, які перетворюють безперервний процес інфор-

маційного моніторингу в проектування й впровадження інноваційних 

технологій у режимі «випереджального керування», що не йде слідом 

за стихійно складною соціальною динамікою, але керує бажаною 

соціальною динамікою. 

В інформаційному суспільстві не просто якісно міняється ха-

рактер організаційно-управлінських систем, але різко зростає зна-

чимість самого керування. Дійсно, в умовах інформаційних ко-

мунікацій актуальна інформація настільки ж швидко застаріває, увесь 

час обновляється, вимагаючи принципово змінити характер прийняття 

рішень (керівництво), що повинне бути швидким й точним, інакше 

управлінські рішення виявляться неадекватними, що не відповідають 

поточної ситуації. Тобто в подібних умовах або керівництво управляє 

інформацією, або суспільство є некерованим. Саме тому у нинішніх 

умовах інформаційного суспільства організаційно-управлінські систе-

ми здобувають значення основного стратегічного суспільного ресурсу. 

Сучасна теорія підприємства усе більшою мірою наголошує на 

розумінні підприємства як організаційної форми, що трансформується 

в мережну структуру, оформляючись як органічна частина соціальної 

системності. Це повною мірою відноситься і до бібліотек. Виникає 

нова економіка – організована як мережі ділових структур і радикаль-

но міняє характер своїх управлінських систем. Ключовим фактором 

цих нових систем управління стають саме «мережі», тобто ор-

ганізаційні системи, що спонукують керівників зосереджувати не 

стільки на виробничо-технологічних, скільки організаційних питаннях. 

Менеджмент, що виник як організаційне знання й уміння, у сучасних 

умовах формування мережної економіки в сучасних умовах трансфор-

мується в інтелектуальний менеджмент (knowledge management), що 

базується на застосуванні соціальних технологій. 

В умовах розвитку прогресивних інформаційних і комунікацій-

них систем бібліотекам необхідно змінити стратегію своєї діяльності, 

перш за все, за рахунок використання соціально-комунікаційних тех-

нологій управління. Управлінські технології містять певний набір 

засобів і методів, за допомогою яких здійснюється доцільний управ-

лінський вплив на соціальну систему для підтримки її якісної специ-

фіки, оптимального режиму функціонування і бажаного розвитку. 
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«Щоб змінити людей, їх треба любити. 

Вплив на них пропорційно любові до них.» 
Йоганн Генріх Песталоцці 

 

У час складних викликів нашій країні, як ніколи раніше, потріб-

на висока якість освіти, оскільки вона є запорукою її успіху у майбут-

ньому. «Освіта, інтелектуальний розвиток сьогодні виступають у якос-

ті стратегічного ресурсу суспільного поступу і одночасно могутнім 

фактором самореалізації особистості, її конкурентноздатності, добро-

буту і комфорту» [1, с. 14]. 

Досягнути високої якості освіти можливо лише створивши се-

редовище відповідальності та чесності. Серед принципів та засад осві-

тньої діяльності у Проекті Закону про освіту вказаний і принцип ака-

демічної доброчесності, а у статті 42 подане його визначення як « су-

купність етичних принципів та визначених законом правил, якими 

мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, ви-

кладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забез-
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печення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 

досягнень» [2].  

Проект цього закону передбачає механізм дотримання академі-

чної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу, вказує на 

різноманітні види її порушень та форми академічної відповідальності, 

а принципи чесної праці та навчання виводить на новий ступінь. 

Звісно, що мотивація студентів до навчання буває різна: одні 

хочуть отримати якісні знання і високу оцінку як показник власного 

інтелекту, знань та зусиль, а інших задовольняє висока оцінка як га-

рант призначення стипендії, прихильності батьків або друзів, або сама 

можливість продовжувати навчання та ін. 

Самі студенти, як правило, більш критично ніж викладачі оці-

нюють зусилля свої та своїх колег [3, с. 33–34]. Вони більше знають і 

бачать прояви академічного шахрайства серед студентства, а ніж самі 

викладачі. Наприклад, деякі передбачливі студенти наперед запаса-

ються електронними версіями курсових робіт, рефератів, отримавши їх 

від своїх побратимів-старшокурсників, а потім обирають за керівника 

проектів іншого викладача кафедри. Багато хто з них вчиться лінгвіс-

тично перепрацювати готовий, структурований текст. Хтось готує чи 

то копіює шпаргалки у друзів-однокурсників, дехто — вдається до 

банального списування, або ж до послуг технічних засобів та інформа-

ційних ресурсів.  

Отримання нелегітимних оцінок будь-яким чином вже само по 

собі є демотиватором, незалежно від того, хто був ініціатором, студент 

чи викладач. Прояви академічної недоброчесності (списування, плагі-

ат, хабарництво) можуть зруйнувати систему навчання, перетворюючи 

навчальний процес на імітацію. Цікаво, що абсолютна більшість сту-

дентів вважає такі дії неприпустимими, але, на жаль, не всі. Нечесність 

в освіті негативно впливає і на все суспільство, і на кожного окремого 

індивіда, адже створює систему, в якій неможливо досягнути успіху 

чесним шляхом, а таке суспільство не може бути успішним у довгот-

ривалій перспективі. 

Деякі студенти не усвідомлюють, що вони використовують пла-

гіат. Адже так простіше і менш затратно виконувати завдання, аніж 

переосмислити наукову інформацію і виробити своє бачення вирішен-

ня певної проблеми чи завдання. Можливо, десь у дитинстві батьки 

своєю надмірною опікою заблокували у дитини потяг до допитливості, 

не створили умови для отримання відчуття насолоди від досягнень, 



       Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука  

 
148 

 

пізнання всесвіту та самопізнання. Можливо, що учень зустрів у школі 

авторитарних учителів, емоційно вигорілих. А можливо не зустрів 

свого Учителя? 

Аналізуючи практику європейської академічної культури, звер-

тає на себе увагу той факт, що там, починаючи зі школи, учні викону-

ють завдання і отримують знання, які можуть бути корисними для них 

у повсякденній практиці. Розуміння практичної цінності знань, взаємо-

зумовленість їх рівня та можливості подальшого отримання достойно-

го місця роботи, а як наслідок, і високого рівня якості життя, спонукає 

їх сумлінніше ставитися до виконання завдань, до самопідготовки та 

відмови від списування. За мету ставиться набуття конкурентоспро-

можних знань, умінь та навичок. 

Орієнтація на практичне застосування знань спонукає до розду-

мів і є гарним стимулом для відповідального ставлення студента до 

навчання. Спроби шахрайства одразу викликають осуд з боку інших 

студентів, що є дуже впливовим чинником. В українських вищих на-

вчальних закладах такого осуду студенти не зазнають, хоча деякі про-

яви осуду все ж таки є. Так, наприклад, у соціальних мережах є пости 

студентів, які звертають увагу інтернет-спільноти на такі факти, що є 

студенти, які не з’являлися на заняттях, а у відомостях отримали висо-

кі оцінки. Тож треба побороти власну байдужість. 

За підтримки Посольства США стартував Проект сприяння ака-

демічній доброчесності в Україні (Strengthnening Academic Integrity in 

Ukraine Project-SAIUP), розрахований на 4 роки. Через широку просві-

тницьку кампанію проект продемонструє важливість та практичну 

цінність академічної доброчесності, а курс «Академічного письма», що 

буде упроваджений у десяти університетах-учасниках проекту із різ-

них регіонів, охопить усіх студентів бакалаврату. Вони стануть носія-

ми нових цінностей у вищій освіті, у науці та у суспільстві [4]. 

Практика показує, що економічно розвинені країни мають висо-

кий рівень освіти, науки та академічної доброчесності. Безумовно, 

академічна доброчесність впливає на цінності, які закладаються під 

час навчання у вищій школі. Кожен представник наукової спільноти та 

представник студентства має усвідомлювати, що досягнення успіху 

кожного і всієї країни — важка і наполеглива праця. Академічна доб-

рочесність збільшує вимоги і до підготовки викладача. Це формування 

індивідуальних завдань для кожного студента, їх практична спрямова-

ність, інформаційний супровід індивідуальної роботи студента, мож-
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ливість надавати консультації та корегувати завдання дистанційно, 

бути постійно на зв’язку. Оскільки навчальні заклади мають можливо-

сті створити умови для самовдосконалення і самоствердження особис-

тості, а вони і раніше були такими осередками вирощування еліти, і 

сьогодні мають ними бути. Адже освіта має формувати самоцінну 

особистість, що не лише реалізує себе в професії, а й «... переживає 

свою відповідальність за близьких, країну, планету» [5, с. 40]. 

Талан духовної еліти, яка формується із високо інтелігентних 

особистостей, «…полягає у неперервній, невидимій для суспільства, 

але завжди продуктивній інтелектуальній діяльності» [5, с. 33]. Суспі-

льство зацікавлене в розвитку і посиленні еліти, оскільки вона якісно 

відмінна від останніх членів соціуму, і здатна стати суб’єктом самоі-

дентифікації. Духовна еліта є штучним утворенням і не може з’явитися 

сама - собою. Її треба вирощувати.  

Хочеться звернути особливу увагу на науковий доробок акаде-

міка Івана Андрійовича Зязюна, який наголошував на необхідності 

побудови «... цілісного процесу набування знань, адекватних життю, 

побудова органічного комплексу гуманітарно-соціально-історичних, 

природничо-наукових і художніх дисциплін, об’єднаних єдністю гу-

маністичних смислів і духовно-моральних цілей» [6, с. 16]. Можливо, 

якби ми частіше перечитували його праці та упроваджували його ідеї у 

практику, уважно дослухалися до його думок про роль учителя і, що 

розвиток нації можливий лише за умови «професійного вчительства» 

[7, с. 7], не нехтували необхідність, запропонованого ним, ретельного 

попереднього відбору претендентів на навчання в педагогічних вищих 

навчальних закладах, то й країна була б успішнішою. Адже головне 

призначення вчителя – навчити Людину бути Людиною [7, с. 10]. Він 

наполягав, що «... вчитель – основоположна сила соціального відтво-

рення – культурного, економічного, політичного. Без нього унеможли-

влюються соціальний поступ, будь-які досягнення держави і народу. 

Він є безпосередньо продуктивною силою» [8, с. 13]. 

Розуміючи, що пізнавальна діяльність учня спрямовується дія-

льністю вчителя, І. А. Зязюн закликав учителів навчати своїми Поведі-

нкою, Статусом, Знаннями, Свободою, Любов’ю, Щастям і Талантом 

[8, с. 74]. Він називав учителя у державі службовцем Першого Рангу.  

Інколи наші студенти забувають, що найміцніші знання засвою-

єш тоді, коли самостійно опрацьовуєш науковий матеріал, а ще краще 

— коли навчаєш інших! І. А. Зязюн наводить вагомі аргументи на 
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користь самоучіння. Це і динаміка змін у науці й суспільстві, особис-

тий, притаманний лише конкретній особі свій стиль, своя манера вчи-

тися, своя форма засвоювання інформації. «Самоучіння зумовлюється 

активністю і самостійністю» [9, с. 21]. Від нього залежать і продуктив-

ність, і заповзятість. 

Висновки. Для того, щоб запустити процес змін, потрібна взає-

мна довіра, повага, відповідальність, тривала і системна робота у ви-

щих навчальних закладах. 

Потрібно формувати нові підходи до проведення наукової та 

академічної діяльності всередині академічної та університетської  

спільноти. 

Частіше показувати студентам, на якого майбутнього працівни-

ка чекають працедавці, на яку кваліфікацію та якість знань вони очі-

кують і, що вони розраховують на дотримання принципу чесності від 

своїх співробітників. 

Маємо долучитися до розробки кодексів честі, роз’яснювати 

студентам, що таке плагіат, запроваджувати курси з академічного пи-

сьма, виховувати академічну культуру, а у статутах університетів чіт-

кіше прописати механізми протидії та запобігання плагіату. 

Маємо разом формувати академічну культуру як певний стиль 

життя і поведінки на усіх її рівнях: загальному, профільно-

професійному, корпоративному та індивідуальному. 

Важливими є як формальні аспекти академічної культури (зако-

ни, нормативно-правові акти), так і неформальні (звички, традиції, 

неформальні практики) аспектів. Прозорість і підзвітність, імператив 

якості, академічна доброчесність, пошана до базових академічних 

цінностей свободи і діалогу мають увійти у кожний виш.  

Академічне шахрайство має бути вилучено із норм суспільних 

відносин. Кожен учень має зустріти свого Учителя, який володіє педа-

гогічною культурою, дбає про гармонійний розвиток емоційного, ду-

ховного та інтелектуального початку, прагне до істини, добра, краси. 

До реалізації Проекту сприяння академічній доброчесності ма-

ють долучитися і бібліотеки. Вони можуть максимально швидко роз-

повсюджувати інформацію про доброчесність, про плагіат, про про-

грамне забезпечення для вияву плагіату, сформувати повнотекстові 

колекції праць науковців своїх університетів та курсових і дипломних 

робіт студентів. Бібліотекарі мають якнайкраще дбати про рівень ін-

формаційної культури своїх користувачів. 
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Развитие Интернет-сервисов, доступность информации, дигита-

лизация поставили библиотеки перед необходимостью поиска путей 

трансформации своей деятельности в соответствии с новыми потреб-

ностями информационного общества. 

Широкое использование средствами массовой информации 

(СМИ) манипулятивных технологий с целью манипуляции сознанием 

людей, ведение информационной войны требует развития методов 

противодействия таким процессам [1]. 

Современные СМИ превратили информационно-коммуникаци-

онные технологи (ИКТ) в орудия информационной войны.  

Как свидетельствуют факты, телевидение и Интернет стали 

средством и условием процесса формирования ценностных ориента-

ций людей. Наиболее опасным для сознания и поведения людей являе-

тся влияние телевидения, которое чаще всего используется целенапра-

вленно для манипулирования людьми, нагнетания агрессии, страха, 

ненависти. Сегодняшняя ситуация в стране тому подтверждение. 

Отличительные черты современного информационного про-

странства, в котором господствуют СМИ: 

mailto:skltatb@gmail.com
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–  использование языка ненависти [2]; 

–  «скандализация» контента - акцент на негативе [3]; 

–  преобразование новостной ленты - вместо сообщения о фак-

тах, сообщение чьих-то интерпретаций этих фактов; 

–  навязывание определенных терминов, которые впоследст-

вии, при постоянном повторении воспринимаются людьми уже как 

определенные штампы, а затем и догмы [4] (например: русофобия 

украинцев); 

–  распространение сплошь негативной, пессимистической ин-

формации; 

–  перекручивание фактов истории и современности; 

–  навязывание готовых оценок ситуаций; 

–  навязывание наборов поведенческих моделей. 

Действия в информационном пространстве без учета основных 

законов и закономерностей  протекания информационных процессов  и 

принципов безопасности жизнедеятельности приводят к тому, что это 

пространство  становится ненадежным для жизни и деятельности лю-

дей. 

Под влиянием агрессии телевидения и СМИ у людей возникают 

ошибочные представления о мире. 

Приведем глобальные принципы отбора информации с точки 

зрения безопасности жизнедеятельности [5]: 

1. Для всех подсистем большой системы информация об усло-

виях безопасности жизнедеятельности большой системы имеет наивы-

сший приоритет. 

2. Приоритет второго ранга – информация о безопасности вза-

имодействия подсистем одного уровня. 

3. Приоритет третьего ранга – информация о безопасности жи-

знедеятельности каждой подсистемы (на внутреннем уровне одной 

подсистемы). 

Сейчас идет закономерный процесс перехода человечества в но-

вое качество: от «человека разумного» до «человека духовного». Если 

в любой ситуации руководствоваться системой ценностей, основанной 

на моральных принципах, тогда можно найти гармонию в отношениях 

с природой и с окружающими людьми. 

Понимание информационных процессов основывается на пони-

мании, что информация – это волновая функция энергии [6]. Инфор-

мация неотделима от энергии, она придает энергии направленность, 

формирует энергетический импульс с определенными волновыми 

характеристиками. 
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Следствием закона сохранения энергии является закон сохране-

ния информации: любая информация, созданная человеком, не исчеза-

ет, а непрерывно преобразуется в информационой среде [5]. 

Из закона сохранения информации следует, что информацию 

уничтожить невозможно. Можно негативную, агрессивную информа-

цию нейтрализовать информацией противоположной направленности: 

образуются стоячие волны. В таком случае негативная информация не 

распространяется. 

Сейчас сформировался библиотечный веб-сегмент. Библиотеки 

могут на глобальном уровне противопоставить информации, которая 

используется как информационное оружие, информацию патриотичес-

кого характера, информацию об ответственности людей за жизнь на 

Планете, сохранении окружающей среды, о единстве человечества. 

Сайт библиотеки в нашем информационном потоке может быть 

инструментом, который помогает противостоять восприятию лживой 

информации. 

Публикация материалов о деятелях русской культуры, материа-

лов на русском языке, русскоязычные версии сайтов опровергают на-

саждаемое россиянам обвинение украинцев в русофобии.  

Например, на сайте Научной библиотеки ХНТУСХ опубликова-

ны материалы о русских деятелях культуры: 

 виртуальная выставка «Карл Брюллов» – http:// 

books.khntusg.com.ua/?q=node/792; 

 виртуальная выставка «Анна Андреевна Ахматова» – http:// 

books.khntusg.com.ua/?q=node/637; 

 виртуальный обзор к 215-й годовщине со дня рождения  

А.С. Пушкина - http://books.khntusg.com.ua/?q=node/648. 

На сайте публикуется информация о русскоязычных книгах, из-

данных в Украине, например: http://books.khntusg.com.ua/?q=node/1169. 

В виртуальном обзоре-экскурсе о театрах нашего города есть 

информация о Харьковском государственном академическом  русском 

драматическом театре  им. А.С. Пушкина – http://books.khntusg.com.ua/ 

?q=node/1193 .  

Публикуются и другие материалы подобного характера.  

 Механизмом противодействия антиукраинской информацион-

ной войне является размещение на сайте информации о том, как живет 

страна и украинский народ. 

Например, виртуальные выставки: 

 «Традиции нашего народа» – http://books.khntusg.com.ua/ 

?q=node/616; 

http://books.khntusg.com.ua/?q=node/648
http://books.khntusg.com.ua/?q=node/1169
http://books.khntusg.com.ua/%20?q=node/1193
http://books.khntusg.com.ua/%20?q=node/1193
http://books.khntusg.com.ua/%20?q=node/616
http://books.khntusg.com.ua/%20?q=node/616
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 «День украинской письменности и языка» – http:// 

books.khntusg.com.ua/?q=node/772. 

На сайте Научной библиотеки ХНТУСХ размещены материалы 

краеведческого характера о Харькове и Украине в целом, публикуются 

фотоотчеты о деятельности краеведческо-туристического клуба «Пат-

риот» о путешествиях по нашей стране, о ее достопримечательностях 

и памятниках культуры. 

Например, фотоотчет о путешествии по Закарпатью – 

http://books.khntusg.com.ua/?q=node/806. 

Виртуальный обзор «Интересные факты о Харькове, его жите-

лях, достопримечательностях!» – http://books.khntusg.com.ua/ ?q=node/ 

622. 

Тематический обзор литературы «Познай свою страну» – 

http://books.khntusg.com.ua/?q=node/687. 

Веблиографический обзор «Музеи Украины - сокровищницы 

культурного наследия» - http://books.khntusg.com.ua/?q=node/930. 

В серии виртуальных буклетов сайт Научной библиотеки зна-

комит пользователей с лучщими произведениями украинской литера-

туры. 

Например, виртуальный буклет, посвященный произведениям 

Остапа Вишни - http://books.khntusg.com.ua/?q=node/1194. 

Через пропаганду украинских ценностей, распространение ин-

формации об истории Украины, традициях украинского народа, о вы-

дающихся деятелях украинской культуры и науки библиотека участву-

ет в противостоянии антиукраинской информационной войне. 
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Забезпечення суспільства повною, об’єктивною, достовірною 

інформацією, в т.ч. бібліографічною, є основною вимогою сучасного 

інформаційного середовища. 

Активна автоматизація майже всіх галузей людської діяльності 

зумовлює необхідність змінення та пристосування бібліографічних 

технологій до зростаючих інформаційних потреб суспільства. Резуль-

татом цього стало виникнення електронної бібліографії як упрова-

дження сучасних інформаційних технологій у бібліографічну роботу. 

Актуальність її дослідження зумовлена тим, що нині вона являє собою 

найвищий рівень розвитку бібліографічних технологій. Визначити 

процес цього розвитку від давнини до сучасності, виявити засоби 

створення й поширення електронної бібліографії та співвіднести все це 

з потребами сучасного інформаційного суспільства є важливими захо-

дами для прогнозування подальшої еволюції бібліографічних техноло-

гій, яка майже невід’ємно залежить від розвитку програмного й апара-

тного комп’ютерного забезпечення, мережі Інтернет. 



       Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука  

 
158 

 

Поняття «методика бібліографічної роботи» традиційно означає 

опис методів і правил її здійснення. 

Поняття «бібліографічна технологія» не має однозначного трак-

тування. Її розглядають або як вид інформаційної технології, тобто 

«комплекс методів, способів та засобів, які забезпечують зберігання, 

обробку, передачу й відображення інформації...», або як «загальну і 

часткову послідовність бібліографічних процесів, поділених на опера-

ції, завдяки чому методи бібліографічної роботи перетворюються на 

потрібні результати» [2, с. 93]. 

До 90-х рр. ХХ ст. в бібліографознавстві панувало поняття «ме-

тодика», в дослідженні якої було накопичено значний масив наукового 

знання: описаний і узагальнений досвід бібліографування, укладання 

покажчиків різних типів і видів, довідково-бібліографічного й інфор-

маційного обслуговування. 

В останнє десятиріччя ХХ ст. стався рішучий поворот до засво-

єння поняття «бібліографічна технологія», яке теоретики бібліографії в 

більшості своїй ігнорували. Так, у жодному виданні підручників         

О. П. Коршунова [3–5] відсутній термін «технологія» і похідні поняття 

від нього. 

О. П. Коршунов, найвідоміший бібліографознавець радянського 

періоду, надав таку дефініцію поняття: «Методика бібліографії – най-

старіша й найрозгалуженіша наукова дисципліна у складі бібліографо-

знавства, яка вирішує такі головні завдання: 

– розробляє прийоми, правила та способи, критерії й показники 

якості та ефективності практичної бібліографічної діяльності, методи її 

економічного аналізу; 

– сприяє застосуванню стабільних нормативів, новітніх мето-

дів  

і технічних засобів у практику бібліографування та бібліографічного 

обслуговування; 

– забезпечує раціоналізацію пошуку, переробки, зберігання, пе-

редачі, сприймання і використання бібліографічної інформації, підви-

щення ефективності і якості всіх напрямів бібліографічної роботи»  

[ 4 , с. 198–199]. 

Науковець не надав визначення поняття «бібліографічна техно-

логія», але вбачав перспективи вирішення методичних проблем у 

комп’ютеризації та застосуванні нових прогресивних форм і методів 

роботи. 
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У найновішому підручнику 2014 р. за редакцією і авторством  

О. П. Коршунова лише згадуються методика і технологія бібліографіч-

ної роботи, але не дається їхнє трактування [3]. 

Протилежної думки дотримувався Д. Я. Коготков, дослідивши у 

своєму підручнику «Библиографическая деятельность библиотеки: 

организация, управление, технология» (2003) застосування новітніх 

технологій в усіх основних процесах бібліографічної роботи [2]. 

У подальшому розвиток понятійного апарату і складові бібліог-

рафічної технології досліджували такі бібліографознавці, як               Є. 

Г. Астапович, І. С. Пілко, В. К.  Степанов, І. Г. Моргенштерн. 

Так, І. Г. Моргенштерн стверджував, що затвердженню поняття 

«технологія» сприяла автоматизація бібліографічних процесів, засво-

єння методів бібліографічного пошуку в інформаційних ресурсах Інте-

рнету тощо [6, с. 181]. 

Зауваживши, що наразі залишається багато невирішених про-

блем у галузі автоматизації бібліографічних процесів, учений наголо-

шував на необхідності спільних зусиль бібліографів і програмістів 

задля уніфікації і конверсії програм і досягнення їхньої сумісності. 

Г. М. Швецова-Водка, відомий український науковець, визначає 

методику бібліографії як розділ бібліографознавства, що «вивчає та 

розробляє прийоми, правила і способи практичної бібліографічної 

діяльності, сприяє впровадженню в бібліографію методів, які розроб-

лені в суміжних галузях знань: має не меті раціоналізацію та підви-

щення ефективності бібліографічної справи» [8, с. 173]. На її погляд, 

поняття «технологія бібліографії» поки що розроблено недостатньо. 

Вона стверджує, що технологія не є розділом наукової дисципліни, а 

виступає одним із об’єктів її вивчення, оскільки не є самодостатнім 

чинником, а лише різновидом інформаційної технології стосовно ком-

плексу бібліографічної інформації. 

Розглянемо деякі основні поняття бібліографічної технології, які 

застосовуються в сучасній науці і практиці. 

Засобами бібліографічної технології в електронному середовищі 

є методи діяльності, канали руху інформації, бібліографічні джерела, 

матеріально-технічне забезпечення. Електронне середовище визначає 

їхню специфіку. Серед методів головні такі: сканування традиційних 

бібліографічних текстів, заповнення полів форматів бібліографічних 

записів, організація бібліографічних баз даних, копіювання бібліогра-
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фічних записів, пошук у локальних та віддалених бібліографічних 

електронних ресурсах. 

Канали руху електронної бібліографічної інформації – мережа 

інтернет, дискети й оптичні диски. Вони водночас є і матеріальними 

носіями, специфічним засобом передачі електронної бібліографічної 

інформації. Програми постійно вдосконалюються в напрямі розши-

рення варіантів пошуку, спрощення і зрозумілості інтерфейсів, суміс-

ності тощо. 

Електронна технологія дозволяє об’єднати переваги попередніх 

методів та форм фіксації і пошуку бібліографічної інформації. Харак-

терно, що на першому етапі розвитку ця технологія успадковувала 

форму фіксації бібліографічної інформації на картках. Програми під-

готовки бібліографічних записів передбачають можливість друку кар-

ток на принтері, що можна пояснити двома причинами. По-перше, 

електронний каталог порівняно з картковим має значно менше фізич-

них входів. Умовно говорячи, в карткового каталогу стільки входів, 

скільки й шухлядок. Кількість аналогічних входів в електронного ка-

талогу лімітована кількістю автоматизованих робочих читацьких місць 

(АРМів). Поки кількість останніх не досягне декількох десятків, щоб 

не створювалися черги, бібліотека дублює в традиційних каталогах 

зміст електронного каталогу. По-друге, читачі мають бути навчені 

пошуку в електронному каталозі, інакше його неминуче доведеться 

здійснювати черговому консультантові. Епізодична допомога консуль-

танта, втім, може знадобитися і навченому читачеві – так само, як і в 

разі пошуку в традиційному каталозі. 

Сформувалося декілька технологічних засобів формування дос-

тупних в електронному середовищі бібліографічних джерел. Основним 

методом формування повноцінної бібліографічної бази даних є запов-

нення полів формату бібліографічного запису. Несподівано в елект-

ронному середовищі «відродилася» карткова форма бібліографічного 

джерела. Винахід методу сканування дозволив технологічно оператив-

но отримувати відтворені на екрані монітора бібліографічні записи в 

картковій формі. 

Основна увага в розвитку електронної бібліографічної техноло-

гії нині приділяється аспектам складання стандартних бібліографічних 

записів, правилам заповнення полів формату бібліографічного опису, 

сумісності програмних засобів автоматизованого бібліографічного 

пошуку. Значущість цих проблем безперечна. На жаль, на другому 
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плані перебувають прагматичні проблеми формування повноцінної 

бібліографічної інформації в електронному середовищі за її структу-

рою і змістом. Немає підстав говорити про системний розвиток цієї 

інформації загалом. Але це вже не технологічний, а організаційний 

аспект розвитку бібліографії [2]. 

Об’єктами бібліографічного віддзеркалення в електронному се-

редовищі можуть бути як конкретні документи, так і веб-сторінки, 

навіть сайти – у тому разі, якщо документи, що входять до складу 

колекцій, не мають індивідуальних веб-адрес. Складніше з терміноло-

гією процесів бібліографічної роботи. Значна їх частина в електронно-

му середовищі специфічна, але не відтермінована, що зумовлює бага-

тослівність точного професійного тексту. 

Фактично може йтися про поняття і терміни, що охоплюють 

процеси електронного бібліографування й електронного бібліографіч-

ного пошуку. Для першого характерні терміни заповнення полів про-

грам МАРК, автоматичного індексування, запозичення готових записів 

або їх елементів, редагування або звірки даних. Електронний бібліог-

рафічний пошук може бути локальним (у своїй базі даних) або відда-

леним, епізодичним або таким, що регулярно повторюється, онлайно-

вим (багатокроковим) або однокроковим (у разі розміщення релевант-

ної інформації в одному джерелі). 

Отже, у зв’язку з автоматизацією поняття «методика» наразі за-

стосовується переважно в навчальній літературі. Разом з тим, методика 

не є синонімом технології. Специфіка методів бібліографування і біб-

ліографічного обслуговування в електронному середовищі вивчена 

недостатньо, майже відсутня і фахова література. 
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Інститут президента як політичний інститут з’явився у кінці 

ХVІІІ ст. у США, який об’єднав посади глави держави та уряду. Про-

тягом більше двохсот років подібна інституція зі своїми особливостя-

ми з’явилась майже на всіх континентах та у більше ніж двохсот краї-

нах світу. Проте формування та збереження документальної спадщини 

інституту президентства розпочалось лише на початку ХХ ст. і знову ж 

таки в США. Саме традицію створення окремих спеціалізованих фон-

дів, інтегрованих у одне ціле архівних, бібліотечних, музейних матері-

алів заклали США. І хоча на поч. ХХ ст. питаннями збору та збере-

ження документальних ресурсів президентів зайнялась Бібліотека 

Конгресу США, але остаточно оформилась ця традиція у 30-х рр. зі 

створенням Президентської бібліотеки (ПБ) Ф. Рузвельта. Ініатива      

Ф. Рузвельта була закріплена Законом про президентські бібліотеки 

від 1955 р. 

Проте за понад 75-річну історію президентських бібліотек у 

США не вщухають дискусії з приводу доцільності існування саме 

такої системи президентських бібліотек – децентралізоване зберігання 

в одному місці архівних, бібліотечних та музейних фондів. 

Система президентських бібліотек США на сьогодні складаєть-

ся з 13 президентських бібліотек, які об'єднані в Президентську бібліо-

течну систему і адмініструються Національним архівом та Адмініст-
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рацією документації США (далі NAPA). Крім них, функціонують ще 

понад десяток президентських бібліотек і музеїв, але їх діяльність 

спрямовується приватними фондами, університетами або історичними 

асоціаціями. За традицією, заснованою Ф. Рузвельтом, будівництво та 

облаштунок президентських бібліотек здійснюється за рахунок прива-

тних коштів з благодійного фонду, що починає формуватись більше 

ніж за рік до закінчення президентського терміну. Після спорудження 

приміщень та відкриття бібліотеки і музею, управління ними переда-

ється NAPA, проте власність на землю, будівлі та бібліотечно-музейні 

фонди залишається за президентським благодійним фондом, а влас-

ність на архівні документи – за урядом США згідно закону від 1978 р. 

Отже, в президентських бібліотеках і музеях США зберігається, 

опрацьовується та популяризується весь масив документів, що надхо-

дить з Білого дому і який пов’язаний з політичною діяльністю прези-

дентів, з використанням ними своїх конституційних обов’язків, а та-

кож матеріали з особистих архівів президентів і членів їх родин, най-

частіше дружин, та найближчих офіційних осіб, друзів, соратників. До 

музейних фондів, які є неодмінною складовою частиною президентсь-

кої бібліотеки, окрім документів, фотографій, відеофільмів, звукозапи-

сів та особистих речей, входять численні подарунки, одержані прези-

дентом і членами його родини за час перебування у Білому домі.  

Книжковий фонд, як правило невеликий за обсягом, складається з 

літератури, присвяченої питанням інституту президентства, міжнарод-

ними відносинам, історичному періоду президентського правління. 

Водночас президентська бібліотека є і науково-дослідним центром, 

зосередженим на вивченні діяльності президентів, зокрема на форму-

ванні матеріалів «усної історії» тощо. А культурно-просвітницька, 

освітня та інформаційна діяльність цих установ спрямовується на ви-

ховання поваги до історії, державної символіки, демократичних цінно-

стей, насамперед у молодого покоління. 

Заклавши основи майбутньої системи президентських бібліотек, 

президент США Ф. Рузвельт бажав бачити нові установи відкритими 

для дослідників і громадян, тому і назву було обрано саме «бібліоте-

ка», а не «архів», адже основу фондів склали саме архівні матеріали. 

Але різниця між архівними та бібліотечними закладами у більш мобі-

льному доступі у бібліотеці до документів і матеріалів. Президента 

США підтримав Архівіст США Р. Коннор, який у своїй статті «The 

Franklin D. Roosevelt Library» (1940) розгорнув ідею Ф. Рузвельта про 

переведення президентської документації під федеральний контроль та 

про децентралізоване її зберігання в окремій інституції [1, С. 499.].  
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Пізніше фахівці визначили переваги існуючої системи президе-

нтських бібліотек. Так, у 1973 р. Дж. О’Нілл, колишній директор Пре-

зидентської бібліотеки Ф.Рузвельт, вважав, що попри деякі недоліки 

(обмеження доступу та малий темп опрацювання документів співробі-

тниками), документальна спадщина президентів як єдиний консолідо-

ваний ресурс опинялася в одному місці при мінімальних втратах; цей 

комплекс документів ставав юридичною власністю уряду США з відк-

ритим доступом для всіх дослідників на однакових умовах, і, нарешті, 

наявність музейної експозиції стала необхідною умовою для популя-

ризації ідеї президентства серед населення [1, С. 501]. 

На початку 90-х рр. ХХ ст. архіваріус США Д. Вілсон визначив 

роль президентських бібліотек як швидкий доступ до президентської 

документації та поширення позитивного іміджу президентської влади 

серед широких мас суспільства. На виховній та освітній функціях цих 

установ робить наголос і професор Р. Кох, дослідник архівної та біблі-

отечної справи США [2, С. 46]. 

На початку ХХІ ст. знову активізується проблематика президе-

нтських бібліотек, пов’язана з низкою скандалів щодо розсекречення 

документів президентів Р. Рейгана та Дж. Буша-старшого [1, С. 505–

506]. У 2006 р. журнал «Публічний історик» викликав дискусію про 

перспективи функціонування системи президентських бібліотек, прис-

вятивши декілька номерів цій проблематиці. В одній з публікацій     

Ш. Фосетт, помічник Архівіста США з президентських бібліотек, на-

голосила на розвитку музейної та освітніх функцій у підвищенні істо-

ричної грамотності населення, проведення науково-популярних захо-

дів у приміщеннях бібліотек [3]. 

Про переваги просвітницької діяльності президентських бібліо-

тек і музеїв говорить статистика відвідування. Так, серед всіх заходів, 

проведених у системі NAPA за 2010 р. виставки та освітні програми 13 

президентських бібліотек відвідало 61 % та 82 % (відповідно) грома-

дян та іноземних туристів [6]. 

Д. Ферреро, Архівіст США, в доповіді перед Конгресом, визна-

чив позитивні сторони існуючої системи, крім вищеназваних, ще й 

такі: 

– недержавне фінансування будівництва та оснащення установ; 

– фінансування інформаційної, просвітницької та дослідницької 

діяльності приватними ресурсами; 

– розвиток інфраструктури регіонів, зокрема вливання коштів в 

місцеву економіку за рахунок притоку туристів [6]. 
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Ефективність системи президентських бібліотек, розвиток при-

ватно-державного партнерства, співпраця з місцевими університетами 

призвели до значних результатів. Так, президентські бібліотеки одні з 

перших серед публічних архівних і бібліотечних установ почали ство-

рювати інтернет-портали та наповнювати їх інформаційними ресурса-

ми. Президентська бібліотека Г. Трумена вперше залучила молодь до 

своїх навчальних заходів, створивши освітні програми на постійній 

основі, що послужило взірцем для інших закладів. Президентські біб-

ліотеки Кенеді, Рузвельта та Форда започаткували дистантний доступ 

до цифрових та електронних колекцій [6]. 

Під час світової економічної кризи 2009 р., пошуку шляхів оп-

тимізації федеральних видатків, в американському суспільстві знову 

було піднято питання про перспективи президентських бібліотек та 

доцільність існування цієї системи у сучасному вигляді. На виконання 

доручення парламенту NAPA розробив проект вдосконалення системи 

президентських бібліотек, запропонувавши п’ять альтернативних мо-

делей існування президентських бібліотек: 

1. існуюча децентралізована модель ПБ з оптимізацією видатків; 

2. розподіл сфери управління: NAPA відповідає за архівні фон-

ди, а президентські приватні фонди за музейні та бібліотечні колекції; 

3. розділення президентської бібліотеки на архів і музей з під-

порядкуванням відповідно NAPA та президентським приватним  

фондам; 

4. створення централізованого президентського архівного депо-

зитарію під управлінням і на утриманні NAPA, а музеї залишаються в 

регіонах у власності президентських фондів; 

5. створення централізованого президентського архівного депо-

зитарію та єдиного музею президентства під управлінням і на утри-

манні NAPA [4, С. 238]. 

Проте, необхідно відмітити, що Д. Ферреро, архівст США, який 

робив доповідь перед Конгресом у вересні 2009 р., не виділив най-

більш прийнятний варіант для архівної системи, залишивши право 

вибору парламентаріям. А дослідник правової інформації з Універси-

тету Північної Кароліни Т. Галліна вважає, що найкращим варіантом 

могла бути четверта модель, яка передбачає централізоване зберігання 

архівного депозитарію. Він обгрунтовує свою думку, що децентралізо-

вана мережа президентських бібліотек додає складнощі для дослідни-

ків через неможливість переглядати одразу документи кількох прези-

дентів та необхідність долати великі відстані для ознайомлення з архі-

вними матеріалами [4, С. 248]. 
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На нашу думку, не можливо визначити кращий варіант транс-

формації системи президентських бібліотек через різноманітність пот-

реб її користувачів: від дослідників, архівістів і бібліотекарів до гро-

мадян і іноземних туристів. Тому існуюча система має право на життя 

і розвиток, що підтверджується світовою тенденцією створення прези-

дентських бібліотек в країнах Європи, Азії і Африки, які взяли за зра-

зок модель президентської бібліотеки США, правда з урахуванням 

місцевих особистостей. 

Варто відзначити, що Конгрес США так і не визначився з рішенням 

щодо альтернативних моделей президентських бібліотек, лише вніс 

корективи у процес збору коштів у благодійні фонди для заснування 

ПБ [5]. А чергова чотирнадцята президентська бібліотека    44-го пре-

зидента США Б. Обами, за старою традицією, буде побудована біля 

Чикагського університету [7]. 
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Некогда Перикл пригрозил афинянам, что он возьмет на себя издержки 

по постройке Акрополя, но зато и напишет на нем свое имя.  

В истории нашей Библиотеки никогда ничего подобного не происходи-

ло: на ее фронтоне только и можно сделать эту  скромную, но внушительную 

надпись: общественная библиотека 

     Н. А. Гредескул 

 

115 лет тому назад, 28 января 1901 г. (по старому стилю) состо-

ялось освящение нового здания Харьковской общественной библиоте-

ки. Правление пригласило всех бывших и настоящих членов Библио-

теки, благотворителей, строителей, представителей общественных 

библиотек Украины и России. Среди приглашенных были уполномо-

ченные правительственных и общественных учреждений, профессора 

Харьковского университета, Технологического и Ветеринарного инс-

титутов, студенты, читатели. В торжествах участвовали Харьковский 

губернатор Г. А. Тобизен, Городской голова А. К. Погорелко и другие. 

После молебна Председатель Правления профессор Д. И. Багалей про-

изнес речь, в которой сказал: «... день освящения нового здания Харь-

ковской общественной библиотеки является после 26 сентября 1886 г. 

– дня ее открытия, наиболее знаменательным». 
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Газета «Южный край» в № 6916 поместила статью с эпиграфом 

«Вот наш патент на благородство» из поэта (А. Фета), в которой писа-

ла: «[Библиотека] есть нечто, что заслуживает прочной, сознательной 

и хорошей любви. Это нечто – творение духа, работающая мысль, 

приобщение к настоящей цивилизации ... Нашлись люди, которые 

совершенно бескорыстно отдали библиотеке свой труд, свою энергию, 

свое время». Петербургская газета «Новое время» (№ 8953) отмечала: 

«Истинным праздником просвещения и развития общественного само-

сознания было освящение нового дома местной [Харьковской] общес-

твенной библиотеки». Под заголовком «Харьковская общественная 

библиотека» «Одесские новости» (№5195) отмечали, что Библиотека 

«славится как одна из образцовых учреждений в России» и «обязана 

своим возникновением и развитием исключительно общественной 

инициативе». 

Сегодня Библиотеку украшает скромная табличка: «Спорудже-

но за проектом академіка архітектури Бекетова О. М. у 1901 р.». Биб-

лиотека является памятником архитектуры и градостроительства мест-

ного значения (охранный номер 153) и памятником Национального 

культурного наследия Украины (охранный номер 11674). 

А. Н. Бекетов создал Библиотеку как визитную карточку Харь-

кова, а Библиотека сделала его академиком архитектуры. Творческая 

мысль опередила время, архитектор заглянул в будущее, и сегодня 

здание библиотеки украшает город, являясь «местом памяти» его соз-

дателям, строителям, благотворителям. Их имена заслуживают благо-

дарной памяти потомков.  

В этом смысле было обоснованным и необходимым проведение 

исследования «Правление Харьковской общественной библиотеки, 

1885 – 1918». Результатом исследования стал биобиблиографический 

словарь под одноименным названием. Тем самым воздается дань на-

шим великим предкам – творцам культуры и просвещения. Основным 

источником исследования послужило документальное наследие: фон-

ды и архивы ХГНБ им. В. Г. Короленко, ЦНБ ХНУ им. В. Н. Каразина. 

История Харьковской общественной библиотеки сложилась в 

судьбах людей, усилиями и ежедневной работой которых она создава-

лась и строилась. Ректор Харьковского университета профессор         

М. М. Алексеенко характеризовал ее как создание «местных интелли-

гентных сил бескорыстно и много потрудившихся на пользу учрежде-

ния», причем «приток сил, горячо преданных делу, никогда не оскуде-

вал». Библиотека росла и развивалась, и уже спустя десять лет занима-

ла почетное место среди других просветительских учреждений Харь-
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кова. Ее фонды росли с удивительной быстротой: интеллигенция Ха-

рькова жертвовала ей отдельные издания и личные библиотеки.  

Мысль о собственном здании для библиотеки не покидала учре-

дителей со дня ее открытия. В 1889 г. профессор Н. Ф. Сумцов, член 

Правления ХОБ (1885–1893) в статье «Ближайшие задачи обществен-

ной библиотеки» отмечал, что «после книг и каталогов собственное 

здание составляет первую потребность для общественной библиоте-

ки». «Хорошее помещение, – пишет он, – с привлекательной внешней 

обстановкой, теплое и светлое ... пробудит в местном обществе луч-

шие культурные стремления... Помещение библиотеки должно быть в 

центре города, в нижнем этаже, с обширной, светлой и хорошо венти-

лируемой залой для чтения». 

С этой целью Н. Ф. Сумцов инициирует сбор средств на строи-

тельство. Решено было обратиться к профессорам Харьковского уни-

верситета с просьбой прочесть в пользу библиотеки ряд публичных 

лекций. В числе первых откликнулись профессора В. П. Бузескул, 

Л. Е. Владимиров, Д. Н. Овсяннико-Куликовский, В. Я. Данилевский, 

Д. Н. Пильчиков, Д. И. Багалей, Н. Ф. Сумцов, В. П. Даневский,         

А. Н. Деревицкий, А. А. Русов и другие. 

«Всякое общественное дело только тогда движется вперед, рас-

тет, расширяется на пользу и благо, когда все члены, причастные к 

нему, искренне любят его, преданы ему с сознанием его значения, 

важности. Тогда только возможно появление среди этих членов таких 

лиц, которые становятся выразителями их стремлений, желаний; это – 

руководители дела, истинно преданные ему, любящие его; это душа 

дела. А если душа жива, полна любви к делу, то и дело живо, распрос-

траняет свою любовь на тех, кому оно назначено служить» (Е. К. Ре-

дин). Таким «полным любви к делу» человеком был профессор           

Д. И. Багалей, ректор Харьковского университета, член Правления 

(1888 – 1889, 1893 – 1918), Председатель Правления (1894 – 1906). 

Благодаря его общественному дарованию и организаторскому таланту 

средства на строительство были найдены в достаточно короткий срок. 

Согласно «мотивированному ходатайству» Правления, Харько-

вского университета и ректора, заслуженного профессора М. М. Алек-

сеенко, члена Правления Библиотеки (1890 – 1899) Министерство 

народного просвещения разрешило университету продать в собствен-

ность Правления земельный участок под застройку здания. Для уплаты 

денег по этой купчей Харьковская Городская дума ассигновала 16 тыс. 

руб. 
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По личному ходатайству Д. И. Багалея Государственное Казна-

чейство выделило Библиотеке субсидию в сумме 45 тыс. руб. При 

участии С. А. Раевского, непременного члена Правления (1900 – 1918) 

от Харьковского общественного управления Харьковское Городское 

самоуправление пришло на помощь Библиотеке, выдав на льготных 

условиях ссуду в размере 70 тыс. руб. Городская дума субсидировала 

Библиотеке 3300 руб. ежегодно до полного погашения банковского 

займа. 

Собранные Правлением финансы дали возможность приступить 

к строительству. Для его осуществления создана была комиссия в сос-

таве членов Правления М. И. Антоконенко, О. М. Габель, Ф. А. Гото-

вицкого, Е. Л. Зубашева, А. П. Комарова, И. А. Красусского,               

М. М. Серебрякова, Е. И. Трескина; членов Библиотеки М. Г. Котель-

никова, Е. Е. Мороховца, С. К. Подгурского, О. О. Сонгина,                 

М. А. Стахорского, А. Г. Гнедича. 

В состав комиссии входили: архитектор А. Н. Бекетов, который 

безвозмездно составил проект библиотечного здания и осуществлял 

контроль, и архитектор В. В. Величко. Его помощником был студент 

Технологического института, техник К. Г. Румницкий (член Правления 

(1902 – 1916), «который постоянно находился на строительстве, жив-

ший там и вскоре сделавшийся душою всего дела».  

Председателем строительной комиссии был Е. Л. Зубашев, член 

Правления (1893–1899), профессор Харьковского, Томского (дирек-

тор), Петроградского технологических институтов и ряда университе-

тов в Берлине, Праге. Д. И. Багалей отмечал Е. Л. Зубашева в числе 

лиц, которые «безвозмездно отдали свой труд на дело постройки зда-

ния Библиотеки». Его заместителями были М. М. Серебряков, предсе-

датель Правления (1893–1894), который заведовал хозяйственной час-

тью, и заведовавший технической частью С. К. Подгурский, инженер 

путей сообщения.  Комиссия разработала программу проекта строите-

льства здания Библиотеки, в которой книгохранилище было рассчита-

но на 200 тыс. томов с запасом эксплуатации на 20 лет. Затраты на 

строительство составляли 90 тыс. руб.  

В связи с отъездом Е. Л. Зубашева (1900) Председателем комис-

сии был избран А. П. Комаров, член Правления (1894–1918), Предсе-

датель Правления (1908–1909), профессор Харьковского и Томского 

технологиче-ских институтов. Комиссия составила проект и техничес-

кие расчеты металлических конструкций книгохранилища. С этой 

целью А. П. Комаров изучал книгохранилища библиотек Москвы.  
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На строительной площадке постоянно дежурили члены Правле-

ния и строительная комиссия. В заседаниях, «напоминавших военный 

совет в Филях», чуть не каждодневно присутствовал Д. И. Багалей, 

который принял на себя все хозяйственные дела. Рядом с ним работал 

И. А. Красусский, член Правления (1895–1908), профессор Харьковс-

кого и Варшавского университетов, ректор Харьковского технологиче-

ского института, осуществлявший техническое обеспечение проекта, 

участвовавший в заготовке строительных материалов; О. М. Габель, 

член Правления (1893 – 1915) принимавший участие в сборе средств 

на строительство. При его содействии Южно-Русское металлургичес-

кое общество пожертвовало для строительства здания Библиотеки 

рельсы. М. И. Антоконенко, член Правления (1893–1918), вел финан-

совые дела. И.В. Трескин, член Правления (1899–1902), член Южно-

Русского общества технологов составлял технические условия догово-

ров по заготовке стройматериалов. 

Завершилось строительство в 1900 г. Здание Библиотеки было 

построено с учетом передовых европейских технологий того времени. 

Современники отмечали функциональное взаимодействие его частей, 

к примеру, из книгохранилища книги подавались в читальный зал при 

помощи специального подъемника. Наибольшую достопримечатель-

ность этого здания составляло безопасное от огня книгохранилище, 

устроенное по американской системе «staks». Преимущество этой 

системы заключается в экономии места. На первом этаже был распо-

ложен вестибюль, абонемент и каталог, на втором – зал, рассчитанный 

на 300 читателей. Интерьеры парадных помещений украшены резьбой, 

лепкой с использованием классических деталей... Почти таким здание 

библиотеки сохранилось до наших дней. 
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Одним із найбільш важливих завдань, які завжди вирішувало 

людство, є збереження інформації в часі або просторі. Після появи 

друку основною формою фіксації розповсюдження інформації стають 

друковані видання, а основним засобом зберігання і доступу до інфор-

мації стали бібліотеки. Збереження та використання рукописних і дру-

кованих документів досить добре освоєні, також є багатий досвід і 

результати наукових досліджень та практичної роботи багатьох поко-

лінь фахівців у цьому напрямку. Але очевидно, що обсяг інформації, 

яка зберігається в традиційній формі, важко опрацювати. Розвиток 

комп'ютерної техніки дозволив зберігати і поширювати інформацію в 

електронній формі, що відіграло революційну роль у розвитку людст-

ва. Електронна форма дає можливість маніпулювання нею, що не мог-

ло бути при  інших формах. 

Швидкий розвиток електронної видавничої діяльності та збіль-

шення числа електронних публікацій призводить до дуже серйозних 

проблем. Назвемо чотири найважливіші: 1. При підготовці електронної 

інформації, перш за все повнотекстової, дуже часто ігнорується або 

враховується не в повний мірі досвід, правила та норми, які існують у 
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сфері виробництва і розповсюдження друкованої інформації, що приз-

водить не тільки до порушення традицій, але й ускладнює комуніка-

ційні процеси. Це стосується шрифтового оформлення, організації та 

структурування інформації, атрибутування творів та ін. 2. Сучасні 

інформаційні технології надають ефективні засоби надійного збере-

ження електронної інформації. Проте на практиці процес накопичення 

та збереження електронної інформації має випадковий характер. На-

приклад, створені в традиційній видавничій діяльності електронні 

оригінал-макети часто знищуються. Відомі випадки, коли виконува-

лись вартісні операції перетворення в електронний вигляд книг, елект-

ронні оригінал-макети яких були знищені. Якщо говорити про телеко-

нференції, то їх матеріали викладаються для доступу в Інтернет і через 

деякий час знищуються. 3. Особливу проблему являє інвентаризація 

електронної інформації, яка включає в себе визначення самостійних 

одиниць електронної інформації, їх адекватний та уніфікований опис. 

Сюди ж входять питання обліку та каталогізації. 4. Електронна інфор-

мація, яка зберігається, повинна ефективно використовуватися. Тут 

відразу ж постають питання сумісності програмного забезпечення та 

форматів, питання реалізації різноманітних функціональних можливо-

стей, що передбачаються авторами електронних документів. На вирі-

шення зазначених та низки інших проблем направлена діяльність по 

створенню електронних бібліотек.  

Електронна бібліотека – це інформаційна система, яка дозволяє 

надійно зберігати і ефективно використовувати різноманітні колекції 

електронних документів (текст, зображення, аудіо, відео та ін.), локалі-

зованих в самій системі, а також доступних через телекомунікаційні 

мережі. Основними завданнями електронної бібліотеки є інтеграція 

інформаційних ресурсів та ефективна навігація в них. Під інтеграцією 

інформаційних ресурсів розуміється їх об'єднання за допомогою зруч-

них та уніфікованих користувальницьких інтерфейсів, бажано одного з 

метою використання різноманітної інформації зі збереженням її влас-

тивостей, особливостей представлення та користувальницьких можли-

востей маніпулювання з нею. При цьому об’єднання ресурсів не 

обов’язково повинно здійснюватися фізично, воно може бути віртуа-

льним, головне – воно повинно забезпечувати користувачеві сприй-

няття доступної інформації як єдиного інформаційного простору. Зок-

рема, передбачається, що електронна бібліотека повинна забезпечити 

роботу з гетерогенними базами даних, що дозволяє користувачам ефе-
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ктивно шукати інформацію, незалежно від конкретних характеристик 

інформаційних систем. Ефективна навігація в електронній бібліотеці 

розуміється як здатність користувача знаходити необхідну інформацію 

в повному обсязі з найменшими витратами зусиль у всьому наявному 

інформаційному просторі. При такому підході добре відомі інформа-

ційні пошуки, що використовуються в інформаційних системах та 

базах даних, є окремими випадками навігаційних засобів. Практично 

вся інформація, накопичена людством, зафіксована в  друкованій фор-

мі. Тому в найближчому майбутньому  друкована інформація буде 

основним джерелом електронних бібліотек. 

Основні завдання електронної бібліотеки – інтеграція інформа-

ційних ресурсів і забезпечення ефективної навігації в них. Причому, 

під інтеграцією розуміється об'єднання електронних документів і дові-

дників різних типів з метою їх широкого використання, щоб дозволити 

користувачам маніпулювати даними, переважно у функціонально од-

норідному середовищі. Саме ж об'єднання ресурсів не повинно бути 

фізичним – воно може бути віртуальним, але сприйматися користува-

чем як єдиний інформаційний простір.  

 Розглядаючи електронну бібліотеку з точки зору складу та ха-

рактеру інформаційних ресурсів, можна бачити, що в якості компонен-

тів тут виступають електронні каталоги, бібліографічні та реферативні 

бази даних, повнотекстові масиви (електронні журнали, фактографічні 

бази даних, електронні копії статей та інші публікації), довідкові та 

нормативні файли (рубрикатори, тезауруси, авторські, предметні, геог-

рафічні та інші мета-інформаційні продукти). Записи цих масивів мо-

жуть бути пов'язані між собою посиланнями, покажчиками або умова-

ми пошуку. 

З появою повнотекстових баз даних довідково-пошуковий апа-

рат та масив інформації технологічно стають єдиним цілим, і на пер-

ший план виходить завдання організації таких взаємозв'язків, щоб 

перехід по посиланню в електронній бібліотеці сприймався користува-

чем як одномоментний процес, подібний до перевороту сторінки кни-

ги. 

Ще до одного типу активного зв’язку відносяться так звані зов-

нішні зв'язки, спрямовані на компоненти віддалених електронних ко-

лекцій, що підтримуються різними виробниками. Наприклад, розгля-

немо електронний ресурс Наукової бібліотеки Харківського націона-

льного технічного університету сільського господарства імені Петра 
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Василенка «Літопис ХНТУСГ», створений до 85-річного ювілею 

ХНТУСГ. У кожному розділі за алфавітом міститься список публіка-

цій про університет та його діячів за певний рік. Описи мають гіперте-

кстове посилання на відповідну публікацію. При активації посилання 

повний текст відкривається користувачу для подальшої роботи з ним. 

 Отже, за допомогою електронних ресурсів сучасних бібліотек 

пошук інформації стає більш зручним та швидким, а електронні біблі-

отеки в свою чергу актуальніші. 

 

Список джерел інформації 

 
1. Будущее библиотек в информационном обществе : позиция Британс-

кой комиссии по библиотекам и информации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb99/2/f02_12.html. – (дата звернення 

01.04.2016). 

2. Василенко О. М. Електронні ресурси як чинник оптимізації довідко-

во-бібліографічного обслуговування / О. М. Василенко // Наук. праці Нац. б-ки 

України ім. В. І. Вернадського. – 2000. – Вип. 5. – С. 204–211. 

3. Вилегжаніна Т. Україна в інформаційно-бібліотечному просторі / Т. 

Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2006. – № 3. – С.4–7. 

4. Літопис ХНТУСГ [Електронний ресурс]: до 85-річного ювілею 

ХНТУСГ ім. Петра Василенка // Наук. б-ка ХНТУСГ. – Харків, 2016. – Режим 

доступу: http://books.khntusg.com.ua/?q=node/1047. – (дата звернення 

01.04.2016).  

5. Шамаєва Г. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному 

забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку / Г. Шамаєва // Бібліотечна 

планета. – 2006. – № 4. – С. 21–25. 

http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb99/2/f02_12.html
http://books.khntusg.com.ua/?q=node/1047


 

 
178 

 

УДК 021.6 + 069.1 

 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ МУЗЕЙНОЇ РОБОТИ                 

У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ  ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК   
 

Яковенко Олена Григорівна 

старший науковий співробітник  

відділу теорії та методології бібліотечної справи 

кандидат історичних наук,  

e-mail: yakoog@ukr.net 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

пр. Голосіївський, 3, м. Київ, 03039, Україна 

 

Ключові слова: бібліотека, музей, інтеграційні процеси  

Ключевые слова: библиотека, музей, интеграционные процессы 

Keywords: library, museum, integration processes 

 

У сучасному суспільстві розмаїття закладів інформаційної сфе-

ри породжує необхідність інтеграційних процесів, прагнення запози-

чити досвід роботи установ, визначити спільне та відмінне в системі 

формування, зберігання, використання ресурсів, що дозволить вийти 

на новий рівень взаємодії інформаційних складових. 

Сьогодні в Україні на недостатньому рівні використовується 

потенціал бібліотек і музеїв – закладів духовного й інтелектуального 

єднання нації. Вони повинні стати центрами культурного розвитку 

людей, об’єднувати однодумців і надавати широкий спектр можливос-

тей для реалізації громадських ініціатив, сприяти розповсюдженню 

кращих соціальних практик. 

Культурна інтеграція знаходить вираз у взаємопроникненні 

форм, методів, напрямів діяльності бібліотек і музеїв.  Так, музейні 

бібліотеки стають більш відкритими для пересічних користувачів, 

беруть участь у формуванні єдиного інформаційного і художнього 

простору експозицій, пропонують свої просвітницькі та дозвільні про-

грами. Відвідувачі музеїв мають можливість не тільки оглянути експо-

зиції, а й відпочити в бібліотеці, переглянути документи, які їх заціка-

вили. Водночас за останні декілька десятків років збільшилася кіль-

кість музеїв різного рівня, зріс їхній вплив і змінилося ставлення до 

них у суспільстві в позитивний бік. Все частіше спостерігається відк-

риття музеїв, окремих експозицій при бібліотеках, використання в 
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бібліотечній практиці форм і методів музейної роботи, а також засво-

єння специфічно музейного підходу до дійсності.  

Музеї зазвичай з’являються при великих бібліотеках, які пози-

ціонують себе як культурні, наукові, розважальні комплекси. Напри-

клад, при Національній бібліотеці Україні імені В. І. Вернадського 

(НБУВ) створено Фонд Президентів України (ФПУ), до складу якого 

увійшли, крім паперових, музейні документи та експонати. Один із 

напрямів роботи ФПУ пов’язаний із накопиченням, опрацюванням, 

введенням у науковий і загальнокультурний обіг об’єктів дослідження 

музейного фонду.  

Дієвою формою соціокультурної діяльності НБУВ є проведення 

комплексних науково-інформаційних заходів із використанням форм і 

методів як бібліотечної, так і музейної роботи. Так, на відзначення Дня 

гідності і свободи було проведено комплексний захід, який включав 

творчу зустріч із видатним діячем українського національного руху, 

засновником Української Гельсінської групи, Героєм України, пись-

менником Левком Лук’яненком, відкриття книжково-ілюстративної 

виставки «Помаранчева революція – Євромайдан» та фотовиставки 

«Від Майдану до Майдану…». 

Масштабними та різноманітними були й фотовиставки: пам’яті 

Валер’яна Антоновича «Прерванный полет…»; «Казахстан сьогодні», 

присвячена 550-річчю  казахстанської державності; «Фредерик Кіслер 

– художник, архітектор, візіонер», присвячена 125-річчю з дня наро-

дження та 50-річчю відкриття універсального Храму-музею старовин-

них манускриптів Мертвого моря в Єрусалимі; «Весна… І ще одна 

весна».  

Бібліотека підготувала тематичні виставки, присвячені видат-

ним діячам науки і культури України: Дмитрові Яворницькому, істо-

рику, археологу, етнографу, фольклористу; Павлу Попову, літературо-

знавцю,  фольклористу мистецтвознавцю; Миколі Левитському, гро-

мадському діячу, кооператору; Антону Середі, літературознавцю; 

Миколі Зерову, видатному українському поету. На веб-сайті НБУВ 

було представлено також електронні тематичні книжкові виставки 

«Михайло Іванович Туган-Барановський (1865–1919)», «Микола Іва-

нович Петров  (1840–1921)». Ці заходи дозволяють розкрити життєвий 

і творчий шлях яскравих представників українського народу. 

Спільно з Національним заповідником «Софія Київська» на йо-

го території було проведено виставку «Українська архітектура та обра-

зотворче мистецтва кінця 1950–1960-х років».  
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НБУВ організувала і провела низку екскурсій,  лекцій-

екскурсій, презентацій, зустрічей і концертів,  виставок образотворчо-

го мистецтва, музейних експонатів, архівних матеріалів різної темати-

ки. Читачі, співробітники, колеги з інших установ, учасники конфере-

нцій НБУВ, почесні гості, журналісти мали можливість відвідати ви-

ставку авторської ікони Михайла Скопа «Нова радість стала», вистав-

ку живопису Катерини Ткаченко «Співають  янголи – Христос Воск-

рес»; виставку живопису  членів  Національної спілки художників 

України «Київський натюрморт», музейну виставку «А на цих рушни-

ках – Україна моя!», виставку документальних матеріалів до Дня кос-

монавтики з колекції «Подарунки президентам України», художні 

виставки «Образ Євангелістів в українських стародруках  

XVII–XVIII ст.», «Шедевр українського граверства: ілюстрації Леонтія 

Тарасевича до «Києво-Печерського патерика», архівну, книжкову, 

музейну виставку «Українсько-казахстанські відносини: історія та 

сучасність» тощо. 

Найважливіша тенденція сучасності – формування єдиного ін-

формаційного простору, доступність інформації, надання користува-

чам можливості швидко в ній орієнтуватися.  

Корпоративні проекти бібліотек і музеїв з організації доступу до 

наявних інформаційних ресурсів набули поширення в усьому світі. 

Інформацію не просто об’єднують у комп’ютерній мережі, а створю-

ють новий продукт, наприклад, інтерактивні музейні виставки із залу-

ченням ресурсів обох установ. Широке використання дисплеїв, голог-

рам, 3-D технологій, звукових і світлових ефектів присутності, інтера-

ктивні столи надають можливість відвідувачам відтворити певні події і 

заходи, дізнатися про  діяльність окремих осіб, установ, організацій 

тощо. 

Інтеграційні процеси розвиваються перш за все у віртуальному 

просторі, де відсутня межа між різними установами, країнами. У біблі-

отеках сканування і спеціальна обробка дозволяють переводити у циф-

ровий формат унікальні видання та документи, які користуються під-

вищеним попитом користувачів. Перенесення текстів із паперових на 

електронні носії використовують також у більшості музейно-

бібліотечних проектів, крім того, об’єднують бібліографічні записи, 

повнотекстові документи, аудіо- та відеоматеріали  тощо. На сайтах 

окремих бібліотек і музеїв, зокрема, розміщена інформація про парт-

нерів установи, запрошення до співпраці. 

Водночас для створення спільних електронно-інформаційних 

проектів необхідно оптимально врахувати аспекти координації та коо-
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перації щодо їхнього придбання, створення, зберігання і спільного 

використання. Зі значним зростанням електронної інформації виника-

ють проблеми її збереження, фінансової, юридичної та політичної 

відповідальності, додержання норм інтелектуальної власності.  

Спектр інтеграційних проектів бібліотек і музеїв постійно роз-

ширюється, охоплюючи питання комунікації, організації дозвілля. 

Установи допомагають знайти шляхи вирішення проблеми дефіциту 

спілкування, налагодити зворотний зв’язок із користувачами інформа-

ції, розкрити зміст документів або концепцію музейної експозиції.  

Важливим є вибір програми, участь в якій відповідала б креати-

вним і комунікативним установкам особистості. Відвідувачі можуть 

брати участь у літературних вечорах, наукових читаннях, конференці-

ях, дискусійних та клубах за інтересами, майстер-класах тощо. Дозві-

льні програми надають користувачам можливість стати учасниками 

різноманітних соціокультурних заходів, вести діалог або полілог з 

організаторами розважальних програм, із користувачами Інтернету, 

висловлювати власну думку, визначати долю проектів. 

Проведення бібліотеками та музеями соціокультурних заходів – 

важливий інструмент, спроможний  привернути увагу громадськості 

до культурного надбання нації, відродження її традицій; роботи орга-

нізацій, які працюють у галузях науки, культури й освіти тощо. У рам-

ках цих заходів можлива також організація площадки для професійно-

го спілкування в форматі форуму, програма якого включає дискусійні 

та консультаційно-навчальні блоки. 

Для залучення відвідувачів до установ необхідно вирішувати  

проблеми створення інтер’єру, зонування приміщень, побудови бібліо-

течних і музейних експозицій з урахуванням потреб усіх верств насе-

лення, зокрема людей з особливими потребами, емігрантів, тимчасово 

переселених, малозабезпечених громадян. Бібліотеки і музеї повинні 

бути доступними для кожного, хто хоче скористатися їхніми ресурса-

ми: безкоштовні послуги або послуги з демократичними цінами, спів-

праця з громадськими організаціями, пошук особливих підходів до 

обслуговування кожної категорії користувачів.  

Зростають вимоги до рівня підготовки фахівців установ культу-

ри. Останніми роками поступово відбувається впровадження у навча-

льний процес освітніх програм, спрямованих на формування у майбут-

ніх спеціалістів бібліотек і музеїв розуміння мети, змісту, розвитку 

форм комунікаційної взаємодії між ними. А фахівцям музейної справи 

і бібліотекарям на робочих місцях часто доводиться освоювати навич-

ки програмістів, режисерів, сценаристів, дизайнерів тощо.  
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У бібліотечному та музейному середовищі розвиваються парт-

нерські відносини: налагоджується співпраця із соціально-

орієнтованими некомерційними, освітніми, науковими організаціями, 

представниками бізнесу, значно активізується міжнародне співробіт-

ництво. 

Інтеграційні процеси, які відбуваються в суспільстві в цілому, 

значно впливають на розвиток бібліотек і музеїв: розширюються соці-

альні функції установ; відбувається інформаційний обмін; зміцнюється 

міжвідомче та міжнародне співробітництво; організуються спільні 

проекти; формується комунікаційний простір із наданням користува-

чам права активної участі в діалозі та полілозі. Водночас кожна з уста-

нов зберігає власну своєрідність, взаємно переймаючи і адаптуючи 

перспективні форми і методи роботи. 
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