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ЕЛЕКТРОННА БАЗА «МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ ХАРКІВЩИНИ»: 
СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ПУТІВНИКА 

 
Маючи на меті збір та введення у науковий обіг якомога повної 

бібліографічної інформації, пов’язаної з Харківщиною за походженням та змістом, у 
ХДНБ ім. В. Г. Короленка з вересня 2013 р. розпочалася робота зі створення 
корпоративного ресурсу «Метабібліографія Харківщини». Цьому передувала 
підготовча робота з розробки «Положення про корпоративний ресурс 
«Метабібліографія Харківщини», робочі зустрічі з учасниками проекту (бібліотеками 
міста різних систем і відомств), розроблення інструкцій з опису електронних 
бібліографічних ресурсів віддаленого доступу. 

Бібліографічні записи складаються з бібліографічного опису, анотації, 
ключових слів та предметних рубрик, що забезпечує пошук документів за такими 
аспектами як авторський, персональний, тематичний, предметний, топографічний та 
хронологічний. Сьогодні електронна база «Метабібліографія», що є «пілотним» 
проектом, налічує 130 бібліографічних записів, які були експортовані з загального 
електронного каталогу ХДНБ. Серед них – також інформація про бібліографічні 
ресурси, підготовлені фахівцями ХДНБ та розміщені на сайті бібліотеки, а саме: 
віртуальні виставки, каталоги виставок, бібліографічні покажчики. 

Навіть такий невеликий масив записів потребує найповнішого представлення 
віддаленому користувачу. Планується розробити віртуальний путівник до 
електронної бази, який, зберігаючи традиційну методику та використовуючи новітні 
інформаційні технології, допоможе зорієнтуватися та знайти потрібну інформацію. 
Путівник – це особливий жанр бібліографічного посібника, завданням якого є 
зорієнтувати користувача в основних джерелах інформації. 

По суті, путівник планується як звичайний алфавітно-предметний покажчик 
до бази «Метабібліографія». Його зміст – це перелік питань, наукових проблем, 
предметів, явищ, яким присвячені документи бази. У той же час – це пошукові 
терміни, підказка користувачу, як формулювати запит, щоб знайти повну 
інформацію за темою. Зміст віртуального путівника буде поповнюватися з 
надходженням нових документів. 

При розробці віртуального путівника за основу планується взяти ключові 
слова та предметні рубрики, які входять до бібліографічного запису. Тому важливо 
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приділяти увагу складанню адекватних предметних рубрик, які найбільш точно 
відповідають поняттю про предмет документа. Допоможе у цьому процесі наявність 
ключових слів. Зазвичай ІРБІС формує ключові слова з контексту запису, але не 
завжди заголовок та відомості про видання містять інформацію, яка чітко та повно 
передає зміст документа. 

Можливості використання мультимедійних технологій при створенні 
віртуального путівника дозволять подавати бібліографічну інформацію у більш 
виразних формах: унаочнення та гіперпосилання. Користувачу-спеціалісту 
електронна форма путівника забезпечить найкращі пошукові можливості. 
Початківцю, який не має досвіду бібліографічного пошуку, але прекрасно 
орієнтується у WEB-просторі, путівник допоможе зорієнтуватися в складному 
матеріалі. 

 
 

УДК 021.4 : 027.7 
Бакуменко Лариса Григорівна, 
кандидат наук із соціальних комунікацій,  
заступник директора Наукової бібліотеки 
Харківського державного університету харчування та торгівлі, 
Ларіна Алла Вікторівна, 
завідувач відділу обслуговування Наукової бібліотеки  
Харківського державного університету харчування та торгівлі 
пошт. адреса: ХДУХТ, вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051, Україна 
конт. тел.: 349-45-35, 349-45-37 
e-mail: biblio–hduht@mail.ru 
 

БУКТРЕЙЛЕР – СУЧАСНА ФОРМА ВПЛИВУ  
НА ЯКІСТЬ ЧИТАННЯ КОРИСТУВАЧА 

 
Сьогодні перед бібліотеками гостро стоїть проблема зниження активності 

читання серед користувачів, особливо це стосується молоді, яка все більше часу 
відводить на роботу з комп’ютерними технологіями та пошуку інформації в мережі 
Інтернет. Основним завданням бібліотек нині є пошук інноваційних форм та методів 
залучення користувачів до читання, відновлення їх інтересу до друкованих видань. 
На зміну традиційним формам популяризації книги (книжкової виставки, презентації 
книги тощо) приходять нові – віртуальні. Популярність здобула така форма як 
віртуальна виставка, а нині бібліотекарі працюють над створенням буктрейлерів – 
сучасних способів просування книги.  

З англійської book – це книга, trailer – тягач, причіп, призначений для 
перевезення вантажів. Дослівний переклад: тягнути книгу на причепі. А простіше 
кажучи, буктрейлер – це короткий відеоролик за мотивами твору, кліп по книзі. 
Основне його завдання – яскраво і образно розповісти про книгу, зацікавити, 
заінтригувати читача, спонукати до читання. Тобто це анонс на видання у вигляді 
короткого відеоролика, який містить в собі найяскравіші моменти книги або в тому 
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чи іншому вигляді візуально передає її зміст. В цьому жанрі існує безліч 
можливостей, призваних викликати бажання у користувача прочитати друковане 
видання: можна зняти його як  мініфільм-постановку в техніці анімації, слайд-шоу та 
будь-якій іншій з музикою, голосовим супроводом тощо. 

За кордоном буктрейлери з'явилися в 2002 році, а популярність здобули з 
розвитком YouTube та його аналогів. Вперше на публіці ролик був показаний в 
2003 році. Це був буктрейлер до десятого романа вампірської саги Крістін Фіхан 
«Темна симфонія». Тоді це більше нагадувало музичний кліп, ніж ефективну атаку 
на свідомість споживача. Зараз в США над створенням буктрейлерів працюють 
провідні кіностудії. В Росію та Україну цей спосіб просування книги прийшов у 
2009 році, але залишається швидше екзотичною заморською новинкою, ніж 
актуальною формою популяризації творів. Першими просувати буктрейлери стали 
книжкові видавництва, побачивши в цьому ресурсі новий інструмент для 
книжкового бізнесу (в Україні це видавництво «Грані Т»). Потім цю ідею підхопили 
бібліотекарі. Цей спосіб обґрунтовано тим, що люди сприймають відео та ілюстрації 
краще, ніж простий текст.  

Бібліотекарі наукової бібліотеки Харківського державного університету 
харчування та торгівлі також вирішили спробувати свої сили в цьому новому жанрі. 

Що ж треба для того, щоб зробити власний буктрейлер?  
Виявляється, щоб зробити відеокліп за книгою, потрібні три речі – бажання, 

натхнення і …мотивація. 
Робота щодо створення буктрейлеру здійснювалася поетапно:  

1. Вибір книги для реклами. Мотивацій у виборі книг для створення буктрейлера 
може бути безліч. Це реклама нових книг, просування книг-ювілярів, створення 
буктрейлерів, приурочених до дат і подій, є навіть буктрейлери книжкових виставок. 
Для створення свого першого буктрейлеру ми обрали повість М. В. Гоголя «Вій», 
приуроченого до 205-річчя від дня народження письменника. Цей твір став і 
шедевром письменності, і кіношедевром. На нашу думку, дати об’єктивну оцінку 
кінофільмам (особливо останній кіноверсії), знятим за повістю М. В. Гоголя, можна 
лише тоді, коли прочитано друкований оригінал. Тим самим також ми намагаємося 
довести, що «друге життя» книзі може дати не тільки її повнометражна екранізація, а 
й ефектний буктрейлер. 

2. Створення сценарію до буктрейлера (продумати сюжет і написати текст). 
Сюжет – це основа Вашого відеоролика, те, з чого він буде складатися. Важливо 
внести інтригу і вибудувати сюжет таким чином, щоб читачеві неодмінно захотілося 
дізнатися, що ж буде далі. А дізнатися це можна, лише прочитавши книгу. 
Відеоролик не повинен бути довгим, не більше 3 хвилин, так як це оптимальний час, 
щоб утримати увагу глядача –потенційного читача. 

3. Наступний етап роботи – необхідно підібрати малюнки, відсканувати 
ілюстрації з книги, зняти своє відео або ж знайти відео чи фото з тематики в 
Інтернеті. Нами було імпортовано фото-слайди та відео з Інтернет. Скачане з 
Інтернет відео необхідно конвертувати в форматі avi. Для цього можна 
використовувати програму FormatFactory . 
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4. Записати озвучений текст, якщо це передбачено за сценарієм. Для запису і 
редагування звуку можна використовувати програму Sound Forge, а також мати 
необхідне технічне обладнання з мікрофоном. Нами було обрано музичний супровід 
для буктрейлера, імпортований з мережі Інтернет.   

5. Для роботи з відео потрібно вибрати програму. Для створення буктрейлеру ми 
використали програму, рекомендовану для початківців – Windows Movie Maker. Ця 
програма є на всіх персональних комп’ютерах (ПК), так як входить в пакет Microsoft 
Windows. Програма Movie Maker здатна брати і обробляти відеофайли з цифрової 
відеокамери, створювати із зображень слайд-шоу, додавати до відео заготовки, 
титри, звук, вирізати необхідні фрагменти і склеювати їх, створюючи при цьому 
ефектні переходи від фрагмента до фрагмента. Широко використовується для 
створення кліпів, відеопрезентацій та обробки аматорського відео. Програма не 
складна, з нею легко працювати, але є й недоліки – одна звукова доріжка, що не 
дозволяє одночасно завантажити кілька звукових файлів (наприклад, музику і голос). 

З метою підвищення якості створення буктрейлерів рекомендовано 
використовувати професіональну програму для відео монтажу SonyVegasPro11. Це 
одна з найсучасніших програм для відео та аудіо монтажу, яка містить велику 
кількість відео та аудіо доріжок. Завдяки спеціальним інструментам дозволяє 
користувачам редагувати різноманітні параметри відео та аудіо, має зручний 
налагоджений інтерфейс, велику кількість ефектів, спецефектів, переходів, 
підтримку значної кількості форматів. Має можливість одночасно з’єднувати 
2 звукових доріжки (музику і голос тощо). 

Для створення коротких роликів із кінофільмів та включення їх вдо сюжету 
буктрейлера необхідно також  використовувати відеоредактор Ютьюб – 
http://www.youtube.come/editorYoutubeVideoEditor. За допомогою зручного 
відеоредактора є можливість обрізати початок і кінець фільму, склеїти кілька 
роликів, додати звукову доріжку. Для його використання необхідно зареєструватися, 
зайти на сторінку, вибрати VideoEditor і натиснути посилання «Спробувати». 

Додатково рекомендується також використовувати сервіс ANIMOTO, який 
призначений в основному для підготовки відео-колажів із масиву фотокарток з 
накладенням звуку, надає можливість вставляти невеликий уривок відео. Недолік 
полягає у тому, що дозволяється безкоштовно загрузити лише 12 картинок і 
написати дуже коротенькі титри. Але навіть такий короткий відеоролик можна 
використовувати в основному буктрейлері. 

Якщо дозволяють можливості, при роботі з відеороликом рекомендується 
також підібрати Cif-анімацію і футажі – заготовки для відео-файлів, які 
використовують для створення фону, переходів. Вони у великій кількості 
представлені в мережі Інтернет, їх можна скачати та застосувати для відео-дизайну.  

6. Заключний етап – відеомонтаж. Вирізати / склеїти кілька фрагментів відео, 
додати звукову доріжку, змінити розмір відео, накласти ефекти, переходи.                   
В результаті буктрейлер можна рекламувати в Інтернеті, блогах, на форумах, у 
популярних соціальних мережах. 

Звичайно, якість буктрейлера безпосередньо залежить не тільки від 
зацікавленості творців, але і від їх технічної оснащеності, тобто від фінансів. Поки 
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що власний буктрейлер нами було створено найпростішим способом з 
використанням малюнків, готових відеокадрів та найпростішої анімації. Ми будемо і 
далі працювати у цьому напрямі. Сподіваємося, що створення буктрейлерів викличе 
позитивне ставлення користувачів до читання, стане поштовхом до відновлення 
популярності друкованого видання. Наприкінці хочеться зазначити, що у вихованні 
культурно розвиненої молоді варто використовувати всі новітні форми, зокрема і 
буктрейлери. Адже це наша спільна справа – пробуджувати інтерес і любов до 
Книги. Наші читачі  заслуговують на зустріч з якісною глибинною літературою. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЦИФРОВЫВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ В НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ХАРЬКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ 
 
Сегодня библиотеку невозможно представить без использования новых 

информационных технологий. Одним из перспективных направлений 
деятельности библиотек является создание электронных, или цифровых, 
коллекций с целью повышения эффективности и оперативности обслуживания 
пользователей на основе расширения доступа к информационным ресурсам 
через использование веб-технологий, а также с целью обеспечения сохранности 
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документов. Одним из методов перевода содержания изданий в цифровую 
форму является оцифровка – способ получения и хранения документов 
средствами компьютерных технологий.  

Научная библиотека Харьковского государственного университета 
питания и торговли (НБ ХГУПТ) в связи с экономическими трудностями и 
слабым техническим обеспечением смогла приступить к этому процессу только 
в начале 2014 года.  

Основой к оцифровке документов в НБ ХГУПТ послужили такие 
факторы: 

• возрастающие потребности пользователей в предоставлении 
информации на электронных носителях; 

• затрудненность доступа к документам широкого круга читателей; 
• отсутствие ограничений на публикацию определенных источников 

информации; 
• необходимость сохранения документов в будущем. 
При оцифровке документов перед библиотекарями были поставлены 

цели: 
• повышение качества обслуживания пользователей; 
• улучшение сохранности оригиналов и восстановление их в случае 

утраты; 
• предоставление возможности использования информации за 

пределами библиотеки через веб-пространство; 
• презентование информационных ресурсов библиотеки во всемирной 

паутине. 
При создании цифровых электронных копий документов учитывались 

такие преимущества: 
• возможность предоставления доступа к электронному документу 

неограниченному количеству пользователей; 
• предотвращение износа оригиналов через предоставление цифровой 

копии документа; 
• возможность доступа пользователей к тем документам, оригиналы 

которых находятся в неудовлетворительном состоянии и не выдаются по 
запросам, или уже выданы читателям; 

• неограниченный срок хранения электронных документов, если четко 
придерживаться определенных контрольно-профилактических мер при их 
использовании;  

• возможность воссоздания оригинала документа полиграфическим 
способом в случае его утраты; 

• возможность экономии площади хранения документов; 
• повышение оперативности удовлетворения запросов пользователей 

(экономия времени); 
• расширение возможностей межбиблиотечного обмена. 
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Первые шаги при оцифровывании книг были продиктованы желанием 
сохранить и обеспечить открытый доступ пользователей к печатным 
документам. Основной проблемой при внедрении этого процесса в работу 
НБ ХГУПТ стало отсутствие стандартов и норм в библиотечном сообществе, 
регламентирующих как сам процесс оцифровки документов, так и его 
результат. Нами была разработана своя технология оцифровки документов, 
которая проводилась в несколько этапов: 

1 этап – отбор документов. 
2 этап – оцифровка документов путем сканирования. 
3 этап – создание электронной копии в формате.  
4 этап – подготовка электронной копии к web-публикации. 
5 этап – регистрация и публикация электронных копий в 

информационных ресурсах.  
На первом этапе очень важно тщательно подходить к отбору документов 

для создания электронной копии. Специалистами нашей библиотеки были 
выделены следующие категории документов для оцифровки. Это: 

• редкие и ценные документы; 
• ретро-документы и ветхие издания (с возрастающей опасностью 

физического разрушения и утраты документа) повышенного спроса; 
• издания повышенного спроса, имеющиеся в библиотеке в ограниченном 

количестве экземпляров; 
• документы, изданные за счет университета (университету принадлежит 

право собственности на документ, подтвержденное наличием авторского знака 
с указанием названия университета);  

• электронные копии по запросам пользователей (основные критерии: 
публикации должны находиться в общественном достоянии и в достаточной 
сохранности). 

Нами была выбрана модель перевода в электронную форму активно 
используемой части документного фонда, позволяющая переводить в цифровой 
формат пользующиеся повышенным спросом учебники, методические 
разработки,  труды преподавателей университета, материалы конференций и др. 
документы. 

Основным принципом оцифровывания документов является выполнение 
этого процесса с учетом требований относительно авторского права. Поэтому в 
нашей библиотеке приоритет при создании электронного варианта отдается тем 
документам, на которых, наряду с персональным авторским знаком, указан 
авторский знак Харьковского государственного университета питания и 
торговли. Помимо этого приоритет оцифровывания отдается также 
малотиражным документам на бумажном носителе с целью удовлетворения 
повышенной их востребованности среди пользователей научной библиотеки. 
На наш взгляд, это единственный бесплатный способ удовлетворить 
возросшую потребность данного издания. Поэтому отделом автоматизации 
совместно с сотрудниками кафедр, читальных залов и абонементов 
обслуживания, проводится анализ книгообеспеченности пользователей 
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необходимой литературой, а также востребованности документов среди 
пользователей. Определяются приоритеты на очередность сканирования тех 
или иных документов. Такие списки, по нашему мнению, должны обновляться 
не менее одного раза в год. На 2014 год научной библиотекой запланировано 
отсканировать и перевести в электронную форму где-то порядка ста наиболее 
востребованных названий учебной и научной литературы, обязательно 
изданной за счет университета.  

Следующими этапами стали: сканирование документов, создание 
электронной копии и подготовка к веб-публикации. 

Сотрудниками отдела информационных технологий и компьютерного 
обеспечения (ОИТКО) на сканере «MICROTEK ScanMaker 5800» с помощью 
программы «ABBYY FINE-READER 5.0 Sprint» были произведены первые 
попытки сканирования книжных документов.  

На начальном этапе сканирование происходило следующим образом. 
Выбирался книжный документ, сканировался. Затем шла операция 
распознавания по типу блока (таблица, текс, картинка). Нами выбирался тип – 
картинка, для того, чтобы пользователи не могли делать свои исправления в 
оцифрованном документе. Ставился черно-белый шрифт и документ 
сохранялся в программе Microsoft Office Word. В дополнительном 
редактировании документ не нуждался, сохранялся в папке  персонального 
компьютера один за другим. Для создания электронного варианта полного 
документа, все сканированные страницы объединялись в единый документ. Для 
этого использовалась программа PDF RIDER, которая позволяет в формате PDF 
создать электронный документ, электронная версия которого может заноситься 
в полнотекстовую базу данных и репозитарий научной библиотеки. 

К сожалению, этот процесс сканирования занимал очень много времени и 
много места в памяти компьютера (более 2000 КБ один развернутый лист книги 
формата А4). 

В связи с этим, сотрудники отдела информационных технологий  научной 
библиотеки ХГУПТ экспериментальным путем искали более легкий и удобный способ 
оцифровывания литературы, занимающий малый объем компьютерной памяти. 

Следующий способ сканирования производился в формате «JPEG, 
серый», который уменьшал размер файла от 200 КБ и более (один развернутый 
лист книги формата А4). Оцифрованный документ при помощи программы 
Microsoft Office Picture Manager сжимался и операцией «Обрезание» удалялись 
лишние поля, что тоже приводило к уменьшению размера файла 
отсканированного документа. При этом качество отсканированной страницы 
книги не ухудшалось.  Затем обработанный документ сохранялся в компьютере 
согласно нумерации страниц книги. Оцифрованный документ также 
переводился в формат PDF RIDER. 

С помощью формата «JPEG, серый» и подготовительной обработки 
отсканированного листа книги мы добились уменьшение размера файла, но 
никак не сократили время обработки одного документа, наоборот 
кропотливость и сложность данного процесса увеличилась. 
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На следующем этапе экспериментального развития  оцифровки 
сотрудниками отдела программа «ABBYY FINE-READER 5.0 Sprint» была 
заменена программой Microtek ScanWizard 5. Эта программа сократила размер 
файла оцифрованного документа до 200 КБ и значительно уменьшила время 
предварительной обработки и оцифровки книги в целом. Процесс сканирования 
происходит следующим образом: страница книги распознается программой с 
помощью операции  «Предварительный просмотр» (Previev), затем в ручную 
«обрезаются» ненужные поля страницы, далее выбираем операцию 
«Исходный» (Original), определяем в нем  вид документа (текст документа 
«Text Document», фото «Photo», рисунок «Illustration», печатный материал 
«Printed Material») – текст документа, после чего выбираем тип сканирования 
«Scan Type», который состоит из (истинный цвет «Тrue Color», вев-цвет «Web-
Color», серый «Gray», черно-белый «Black-White»). В результате проведенного 
эксперимента отсканированный документ имел более четкий вид при 
применении серого типа сканирования, который было принято использовать в 
дальнейшем. Затем следовала операция сканировать «Scan to». После чего 
документ сохраняется в формате JPEG file in interchange format(*JPG). 

Важно отметить, что качество оцифрованного документа с помощью 
программы «Microtek ScanWizard 5» намного выше качества тех документов, 
которые были отсканированы двумя предыдущими способами. Кроме того, это 
способствовало упрощению процесса обработки книги путем сканирования и 
уменьшению затрат времени.  

Созданный в PDF формате электронный документ предполагает 
занесение в репозитарий библиотеки на базе соответствующей программы, а 
также его использование с помощью программного обеспечения 
«УФД/Библиотека». 

На завершающем этапе отметка о сканировании интегрируется в 
электронный каталог (в библиографической записи на оригинал дается ссылка 
на полнотекстовую электронную версию документа), оцифрованная 
публикация размещается в электронной библиотеке для всеобщего доступа. 
Таким образом, при поиске информации в электронном каталоге пользователь 
находит необходимый документ по названию, ключевому слову, тематике и 
т.д., имеет возможность его открыть и использовать в научной и учебной 
деятельности, а при необходимости может скачать на любой носитель копию 
электронного документа.  

Подводя итоги, хочется отметить, что способ дублирования литературы – 
оцифровка путем сканирования, процесс трудоемкий, но существенный и 
неизбежный, позволяющий сократить финансовые затраты университета на 
докомплектование недостающих, дефицитных  книг в фонде научной 
библиотеки, необходимых для обеспечения учебного процесса; 
способствующий экономии площадей и обеспечивающий сохранность 
документов; предоставляющий возможность неограниченного доступа 
пользователей к документам; а также являющийся одним из источников 
создания полнотекстовой базы данных библиотеки.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПЛАКАТ  
«КАБИНЕТ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ ИМ. Л.Б. ХАВКИНОЙ» 

 КАК ОН-ЛАЙНОВЫЙ РЕСУРС БИБЛИОТЕКИ:  
СОЗДАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
С наступлением и развитием цифровой эпохи библиотеки получили 

новые возможности и инструменты для расширения сферы своей деятельности. 
Информационные технологии используются в различных направлениях 
библиотечной работы: в оказания он-лайн услуг и предоставления доступа к 
различным продуктам и ресурсам (электронные каталоги, базы данных, 
электронные библиотеки и репозитории, виртуальные выставки и т.д.) через 
сайты, блоги, различные интернет-сообщества и социальные сети. 

Кабинет библиотековедения им. Л. Б. Хавкиной Харьковской 
государственной научной библиотеки им. В. Г. Короленко (далее ХГНБ), 
который является структурным подразделением научно-методического отдела, 
активно использует новые технологии в освещении своего историко-
библиотековедческого наследия, создании информационных ресурсов, 
виртуальных проектов и популяризации их с помощью технологий веб 2.0. Так, 
в 2013 году с помощью онлайн-инструментов сервиса Smore.com. был создан 
интерактивный плакат «Кабинет библиотековедения им. Л.Б. Хавкиной:       
110-летие со дня основания». Функции мобильного конструктора позволили в 
одном продукте объединить, предоставить доступ и популяризировать в сети 
Интернет как деятельность, так и ресурсы Кабинета. Материал в плакате 
представлен в различных формах: фактографической справки, видеофильма, 
фотогалерии, виртуальной книжной выставки, карты, библиографического 
списка. Каждый раздел плаката содержит краткую информацию, материалы 
проиллюстрированы и снабжены гиперссылками.  

Первый раздел посвящен истории Кабинета, который является 
приемником отдела библиотековедения Харьковской общественной 
библиотеки (ХОБ). Основанный в 1903 году по инициативе Л. Б. Хавкиной, 
отдел библиотековедения был первым в Российской империи 
специализированным подразделением. Обратившись к электронной версии 
доклада Л.Б. Хавкиной «Об устройстве отдела библиотековедения» 
(представлен на общем собрании ХОБ в апреле 1903 года), пользователь найдет 
ответ на вопрос о целях и задачах данного отдела, презентация которого 
состоялась  15 декабря 1904 года, а ссылка на виртульный проект, познакомит с 
основателем отдела, выдающимся библиотековедом, библиографом и 
педагогом конца XIX – начала ХХ в. – Любовью Борисовной Хавкиной. 
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Карта «Партнеры отдела библиотековедения, 1903–1904 гг.», созданная в 
сервисе MapBox, знакомит с географией партнерских связей отдела на этапе его 
становления, когда Л. Б. Хавкина обратилась к российским и зарубежным 
коллегам с просьбой прислать материалы по вопросам библиотечного дела 
(литературу по истории библиотек, специальные периодические издания, 
уставы, отчеты, печатные каталоги, карты, диаграммы, образцы библиотечной 
мебели и др.). С апреля 1903 по октябрь 1904 г. были получены ответы из        
59 российских и 58 зарубежных библиотек, в т.ч. от всемирно известных – 
Российской императорская библиотеки, Библиотеки Конгресса США, 
Парижской национальной, Библиотеки Британского Музея, Токийской 
Императорской и других. К концу 1904 г. отдел располагал 2200 документами 
по различным вопросам библиотечного дела. При создании карты «Партнеры 
отдела библиотековедения, 1903–1904 гг.», в которой наглядно представлены 
связи отдела, использовались данные из отчетов ХОБ за 1903 – 1904 гг.  

История становления и развития традиций отдела библиотековедения в 
ХГНБ освещены в фильме, представленном на интернет-каналах Библиотеки 
(YouTube, ХГНБ WorldTV, ХГНБ ЯТВ), который можно посмотреть он-лайн  со 
страницы плаката.  

В 1993 году, к 90-летию отдела библиотековедения, по многочисленным 
просьбам ученых и библиотечной общественности Харькова, при научно-
методическом отделе был открыт читальный зал библиотековедческой 
литературы. В 2011 году, в связи со 140-летием со дня рождения Любови 
Борисовны Хавкиной, читальный зал был реорганизован в Кабинет 
библиотековедения имени Л. Б. Хавкиной. Почетную миссию открытия 
Кабинета библиотековедения (оно состоялось 11 октября 2011 г. в рамках 
юбилейных мероприятий к 125-летию ХГНБ) выполнили проректор по научной 
работе Харьковской государственной академии культуры, заслуженный 
работник культуры Украины, действительный член Международной академии 
информатизации Н. М. Кушнаренко и профессор кафедры библиотековедения и 
информатики, председатель отделения библиотековедения Международной 
академии информатизации, академик Академии гуманитарных наук 
Ю. Н. Столяров (Москва). В презентации Кабинета принимали участие 
известные украинские и российские библиотековеды: А. А. Соляник, 
В. В. Седых, Н. М. Березюк М. Я. Дворкина, а также ведущие специалисты 
библиотечного дела Харьковщины и других регионов Украины. Раздел 
«Открытие Кабинета» содержит краткую справку, фотоколлаж и видеосюжет, 
которые иллюстрируют это событие. 

Раздел «Торжество 110-летия отдела» содержит информацию о 
мероприятиях, происходивших в 2013 году и посвященных 110-летию отдела 
библиотековедения. Так, 24 октября состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски основателю отдела – Л. Б. Хавкиной, были проведены 
экскурсии в Кабинет библиотековедения, презентованы экспозиции и выставки. 
В плакате представлена ссылка на репортаж регионального информ-агентства 
«Оплот», освещавшего эти события (видеоматериал размещен на интернет-
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телеканале ХГНБ ЯТВ). Знаменательному событию, 110-летию отдела 
библиотековедения была посвящена также ХVІ международная научно-
практическая конференция «Короленковские чтения 2013» «Библиотеки, музеи, 
архивы в медиа-пространстве региона». На секции конференции «Историко-
библиотековедческое наследие в медиа-пространстве» рассматривалась 
история, современное состояние и перспективы развития Кабинета, история 
библиотечного дела Украины, опыт формирования контента веб-персоналий 
деятелей библиотечного дела Украины и России и проч. Подробней 
ознакомиться с материалами конференции и секции поможет ссылка на веб-
страницу, посвященную «Короленковским чтениям» (http://korolenko.kharkov.com/ 
korchit13/kor131.htm).  

В разделе «Кабинет библиотековедения сегодня» предлагается совершить 
виртуальную экскурсию и познакомиться с деятельностью Кабинета, где 
оказываются услуги по оперативному получению необходимых документов; 
проводится поиск информации по традиционным каталогам, картотекам и 
электронным ресурсам; организуются книжные выставки, экспозици, в т. ч. 
виртуальные; осуществляется справочно-библиографическое и 
информационное обслуживание, в т. ч. в режиме он-лайн.  

Раздел «Из фонда Кабинета» содержит краткую справку о фонде и 
небольшую виртуальную книжную выставку «Из коллекции книг-подарков 
авторов Кабинета библиотековедения им. Л.Б. Хавкиной». В ней представлены 
подарочные издания с автографами Н. М. Березюк, М. Я. Дворкиной, 
Н. Н. Кушнаренко, М. С. Слободяник, Ю. Н. Столярова, Г. Н. Швецовой-Водки, 
даны библиографические описания изданий, фото автора, автографа и обложки, 
издания.  

Как уже отмечалось, Кабинет ведет активную работу по виртуальному 
консультированию, созданию и распространению различных информационных 
продуктов, доступ к которым предоставлен в разделах виртуальной 
методической службы «Коллегам-библиотекарям» на сайте библиотеки 
(http://metodist-biblioteki.blogspot.com/). Возможности интерактивного плаката 
позволяют популяризировать службу, в разделе «Кабинет предоставляет 
услуги» дана на нее ссылка.  

В разделе плаката «Кабинет создает информационные продукты» с 
помощью гиперссылок предоставляется доступ к ним. Так, в подразделе «Базы 
данных» даны ссылки на профессиональные базы, доступ к которым 
организован на сайте ХГНБ с 2013 г. База «Библиотечное дело. 
Библиотековедение. Библиография: электронный каталог», насчитывающая 
более 1000 записей изданий библиотековедческой тематики из фонда ХДНБ, 
отражает литературу подсобного фонда Кабинета, а также результаты 
исследований «Документы по библиотековедению, библиографоведению и 
книговедению в фонде ХГНБ им. В. Г. Короленко». В базе данных «ХГНБ 
им. В. Г. Короленко: издания и публикации о Библиотеке» представлены 
материалы о ХГНБ, публикации ее сотрудников в профессиональных и 
непрофессиональных изданиях, СМИ, интернет-ресурсах. Особое внимание 
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уделено персоналиям. БД содержит ссылки на полнотекстовые электронные 
ресурсы. База «Социальные коммуникации: сводный каталог поступлений в 
библиотеки Харькова» отражает информацию о документах социально-
коммуникационного цикла, которые поступают в 15 ведущих библиотек 
города. База «Библиотечная журналистика» создана в помощь работникам 
библиотек в рамках «Школы библиотечного журналиста ХГНБ 
им. В.Г. Короленко. 

В подразделе «Каталоги» предоставлен доступ к электронным версиям 
эксклюзивных печатных продуктов Кабинета. С 1996 года выпускается 
единственный в Украине сводный каталог новых поступлений в ведущие 
библиотеки Харькова «Библиотечное дело. Библиотековедение. 
Библиографоведение». В соответствующем разделе плаката дана ссылка на 
перечень электронных версий каталога (2007 – 2012 гг.). По результатам 
фондоведческих исследований, проведенных сотрудниками Кабинета, 
подготовлено четыре выпуска каталога «Документы по библиотековедению, 
библиографоведению и книговедению в фонде Харьковской государственной 
научной библиотеки им. В. Г. Короленко», охвачен период 1896 – 1950 гг. В 
плакате организован доступ к электронным версиям каталогов, размещенным 
на сервисе Calameo. 

В подразделе «Навигатор» организован доступ к коммуникативному 
навигатору «Библиотечная периодика». Гиперссылка перенаправит 
пользователя на страницу «Веблиография. Библиотечная периодика» 
виртуальной методической службы. Навигатор, созданный в виде 
веблиографического путеводителя, помогает ориентироваться библиотекарям в 
полнотекстовых профессиональных ресурсах. Представленный материал 
включает информацию о периодических изданиях Украины, России, 
зарубежных стран по библиотековедению, библиографоведению, 
документологии, книговедению, информологии, журналистике, музееведению, 
архивоведению. Описание источников обеспечено гиперссылками на место 
постоянного хранения ресурса: сайты библиотек, издательств, репозитарии 
вузов и т. п. 

Раздел «Кабинет приглашает посетить экспозиции» знакомит с 
экспозициями и виртуальными выставками – визитными карточками отдела. 
Стендовые экспозиции иллюстрируются фотографиями. С виртуальными 
проектами можно познакомиться, перейдя по ссылкам. Так, к юбилею 
выдающегося теоретика и практика библиотечного дела был подготовлен 
виртуальный проект «Любовь Борисовна Хавкина: харьковский период 
деятельности». В нем предоставлены материалы из творческого наследия 
библиотековеда (полнотекстовые), о деятельности Л.Б. Хавкиной в ХОБ, 
библиографический список трудов и литературы о ней, раскрыты 
эксклюзивные материалы дореволюционного периода. Виртуальная выставка 
«Дмитрий Иванович Багалей и библиотечное дело Украины» была разработана 
к 160-летию выдающегося украинского историка, общественного деятеля 
Д.И. Багалея и посвящена деятельности ученого на библиотечной ниве, его 
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вкладу в развитие культуры, библиотечного и архивного дела, музееведения. 
Стендовая экспозиция «Основатели Харьковской библиотечной школы» 
посвящена вкладу выдающихся деятелей науки и культуры, представителей 
отечественной библиотечной науки, ученых Л. Б. Хавкиной, Н. Ф. Сумцова, 
Д. И. Багалея, К. И. Рубинского в становление харьковской библиотечной 
школы и развитие ведущих библиотек города – Харьковской общественной 
библиотеки и библиотеки Харьковского университета.  

Формат плаката не позволяет в полной мере отразить все публикации об 
истории и деятельности Кабинета, поэтому в раздел «Кабинет 
библиотековедения в публикациях» включены только источники, имеющие 
электронный аналог. Библиографическое описание снабжено ссылками на 
электронные версии представленных публикаций.  

В создании плаката были использовались сервисы Smore.com, 
Ru.Calameo.com (размещение публикаций), fotokomok.ru (создание 
фотоколлажей, работа с фото), YouTube (размещение видео), MapBox (создание 
интерактивной карты). Доступ к плакату организован на самом сервисе 
Smore.com (https://www.smore.com/sbdf), на главной странице сайта библиотеки 
(http://korolenko.kharkov.com/), а также в разделе «Виртуальная экскурсия по 
библиотеке. Кабинет библиотековедения им. Л. Б. Хавкиной». Плакат 
популяризовался на странице блога «Методист библиотеки», в социальных 
сетях FaceBook, Twitter.  

Сервис Smore.com предоставляет инструменты для анализа данных по 
посещению плаката. В разделе «Аналитика» отражаются сведения о количестве 
посещений, источниках входа, географии пользователей и количестве 
переходов по ссылкам. За период существования плаката (представлен в сети 
10.10.13 г.), его посетило более 2700 пользователей (данные по состоянию на 
17.04.14). Около 30% пользователей посвятило просмотру ресурса 
приблизительно 5 – 10 минут. Наиболее активно используются ссылки на 
интерактивную карту, виртуальную методическую службу и базы данных. 
Данные по географии пользователей показали, что наибольшее количество 
посетителей из Украины и России, отметим также посетителей из США, 
Марроко, Швейцарии, Польши, Молдовы, Белоруссии, Казахстана, Китая.  

Приглашаем специалистов и заинтересованных пользователей посетить 
интерактивный плакат и познакомиться с историей первого в стране отдела по 
вопросам библиотечного дела, а также воспользоваться информационными 
продуктами и услугами, которые предоставляет Кабинет библиотековедения 
им. Л.Б. Хавкиной Харьковской государственной научной библиотеки 
им. В.Г. Короленко. 
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СПІЛКУВАННЯ У БІЛІОТЕЦІ ЯК ФОРМА  

ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ТВОРЧОЮ МОЛОДДЮ 
 

На сьогодні в молодіжному середовищі спостерігається така проблема, як 
заповнення вільного часу. Стало очевидним, що механічне збільшення його 
тривалості не веде автоматично до позитивних соціальних і особистих 
результатів. Більше того, це супроводжується такими негативними соціальними 
явищами, як зростання алкоголізму, наркоманії, злочинності [3, c. 16]. 

Як відомо, особистість розвивається в процесі її соціалізації, виховання й 
саморозвитку. «Виховання – процес цілеспрямованого, систематичного 
формування особистості, зумовлений законами суспільного розвитку, дією 
багатьох об’єктивних і суб’єктивних факторів» [2, c. 53]. Зазвичай все залежить 
від сили впливу на світогляд школярів та студентів таких факторів, як сім’я, 
школа, оточення, а нині ще й глобальна мережа – Інтернет. 

Серед всіх цих джерел виховання особливе місце належить освітнім 
установам. Вони – єдиний інститут державного і громадського виховання. 
О.П. Бойко вважає навчальний заклад одним з важливих інститутів суспільства, 
що виконує соціальні функції, основною серед яких є формування особистості як 
невід’ємної частки соціуму й ціннісних орієнтацій [1]. Якщо прирівняти 
бібліотеку до живого організму, то це його душа. Як би не змінювалось 
сьогодення, але атмосфера добра і розуміння тут пануватиме завжди.                      
А розширення її комунікаційних можливостей, як зазначає В. О. Ільганаєва [4], не 
тільки змінює весь світ бібліотеки,  торкається багатьох аспектів її 
функціонування як соціальної організації (мети діяльності, організаційної 
структури, обслуговування і забезпечення інформаційних потреб тощо). 
Бібліотека – це насамперед, інформаційно-виховний центр вищого навчального 
закладу. Її цілі і завдання – задоволення інформаційних потреб, забезпечення 
доступу до знань у процесі навчання, формування інформаційної культури, 
здійснення виховних заходів бібліотечними формами і методами, формування 
стійких читацьких інтересів і навичок роботи з книгою і т. ін. Традиційне 
спілкування, яке відповідає сутнісній потребі особистості в безпосередньому 
контакті залишається не тільки затребуваним в бібліотеці як соціокультурному 
інституті, а є пріоритетним. На нашу думку, бібліотеки ВНЗ, повинні всіляко 
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надавати можливість культурному спілкуванню молоді, вносити нові форми 
співпраці, враховуючи бібліотечну специфіку.  

Спілкування –  процес двостороннього обміну ідеями та інформацією, який 
веде до пізнавання взаємодіючих суб’єктів та є основою встановлення 
порозуміння. Треба пам’ятати про дві головні умови ефективного зворотного 
зв’язку. Перша – кожного разу, спілкуючись з читачем, потрібно передбачити 
конкретний спосіб зворотного зв’язку. Найкращим способом буде особиста бесіда. 
Як би не змінювалося бібліотечне середовище (особливо читальні зали, 
формування електронно-комп’ютерних залів), технології, засоби – спілкування 
залишається однією з необхідних форм взаємодії, комунікативної компетентності. 
Під час таких бесід бібліотечні фахівці Харківського національного технічного 
університету сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСХ) 
переконані, що  завдяки спілкуванню відбувається навчання і виховання людини, 
засвоєння нею різних форм соціального досвіду. Одночасно у спілкуванні 
проявляють себе і розкриваються різноманітні риси і властивості людини, її 
внутрішній світ, який стає доступним для інших. Таким чином, під час бесіди 
з’ясувалось, що є талановиті особистості, які пишуть вірші, але не знають, чи не 
можуть, соромляться себе показати, познайомитися з такими ж однодумцями. 
Саме тому виникла ідея створити об’єднання молодих поетів, які на базі 
бібліотеки зустрічаються, обмінюються досвідом, збираються на творчі зустрічі. 
Останнім часом до бібліотеки запрошуємо і знаних шанувальників поезії. Так, 
надовго залишиться у пам’яті зустріч з В.П. Жуковою (2011 р., 2013 р., викладач 
академії культури), яка поділилась своїми думками про поезію, творчими планами 
та прочитала власні вірші. Виступали і студенти, які уже заявили про себе. Такий 
захід корисний насамперед для першокурсників, які тільки що переступили поріг 
вищого навчального закладу та намагаються влитися у суспільно-корисне та 
культурне життя.   

Уже ввійшло в традицію  проведення загальноуніверситетського конкурсу 
«Проба пера», в якому проявляється студентська майстерність до художнього 
слова: прози, поезії, коротеньких  мініатюр. Кращі твори друкуються в газеті 
«Сільський інженер» (Вербицька І., Халаберда Ю., Губар А., Гнатченко К., 
Козир Д.,  Печена Н. та ін..), а деякі студенти стають учасниками  регіональних, 
міських та інших творчих конкурсів. Учасниками конкурсів «Молода 
Слобожанщина» (2009, 2010 рр.) були Вербицька Ірина, Сергунін Віталій, 
Колесніков Олександр, Любчич Андрій, Козир Дар’я, (2011р.) стала 
переможницею фестивалю «Софіївські зорі» серед аграрних ВНЗ (номінація 
«Авторська поезія»), а 2013 взяла участь у фольклорному конкурсі «Лель» 
(м. Полтава).  В обласному фестивалі-конкурсі «Молодіжний лідер року» (2012 р.) 
Губар Анна в номінації «Поет, письменник»  посіла перше місце. У цьому році 
теж влилися нові творчі особистості. Розкриттю цих талантів  передувала клопітка 
робота бібліотечних фахівців. 

Мистецтво виховання, на думку філософа П. Юркевича, є водночас і 
естетичним, і практичним. Естетичне мистецтво не має ніякого відношення до 
часу, воно втілює вічну ідею. Практичне ж має на меті майбутнє. Доля вихованця 
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залежатиме від того, що він знає, що він любить і що він може. У зрілому віці він 
повинен знати добро, любити його та мати сили творити добро. Відповідно 
потрібно виховувати людину розумну, моральну і творчу, тобто індивідуальну 
особистість [5, с. 31]. 

І вищі навчальні заклади, і бібліотеки мають єдину мету – формування 
загальної культури особистості, її інтеграцію в національну і світову культуру, 
самовизначення і досягнення соціальної компетентності. Це і має бути кінцевим 
результатом виховної діяльності як наслідок каскаду комунікаційних актів по 
виконанню завдань формування особистості і професіонала. Розвиток таланту, а 
саме поезії сприяє вихованню почуттів, пізнання світу та розвитку світогляду 
студентської молоді. 
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ЦИФРОВІ МУЗИЧНІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ 

 
Музична освіта розвивається в напрямі модернізації загальної освіти, яка 

постійно вдосконалюється, відповідаючи запитам соціуму. На допомогу 
освітньому процесу в Інтернеті створюються різноманітні цифрові музичні 
ресурси. Музичні електронні ресурси сьогодні можливо використовувати як 
освітні ресурси, що сприятимуть оптимізації навчальному музичному процесу. 
Викладачі музики набувають досвіду використання інформаційно-
комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів, комп'ютерних систем 
та мультимедійних установок у викладанні різних дисциплін. 
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Сьогодні перед викладачами музики, стоїть завдання введення в 
навчальний процес інтерактивних методик, в яких організація навчального 
процесу спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів 
в процесі освітнього процесу. Найбільша увага має приділятися розвитку у 
студентів творчої ініціативи, самостійності, критичного мислення, підвищення 
рівня мотивації. 

Сучасним етапом розвитку аудіовізуальних засобів освітнього процесу є 
створення мережі цифрових музичних освітніх ресурсів, які можуть бути 
виконані у форматі мультимедійних проектів. 

Умовно цифрові музичні освітні ресурси можна розділити на такі групи: 
• музичні програвач; 
• програми для співу на караоке; 
• музичні конструктори; 
• музичні енциклопедії; 
• навчальні програми; 
• програми для імпровізації, групового музикування; 
• музичні твори. 
Пізнання студентами закономірностей музичного мистецтва має 

спиратися на досвід сприйняття музичних творів і досвід співпереживання 
почутому твору. Найбільш адекватним способом засвоєння змісту музичних 
творів у контексті візуального спостереження за процесом музики. Це 
стосується в першу чергу музично-сценічних жанрів. 

Електронні музичні ресурси для освітнього процесу мають бути 
забезпечені широким асоціативно-образним рядом (вербальним і візуальним). У 
зв'язку з цим необхідно створювати і накопичувати такі матеріали, при роботі з 
якими студенти стануть виступати не тільки в ролі глядачів та слухачів 
концерту, музичного спектаклю, у ролі виконавців, які є учасниками процесу 
озвучування музики. Цифрові освітні ресурси розробляються як комплекс 
засобів навчання, в які входять:  

• відеоряд: фрагменти з опер, балетів, мюзиклів, музичних кінофільмів, 
концертів класичної та популярної музики; фрагменти художніх та 
документальних фільмів про життя і творчість композиторів, фрагменти 
виконання музичних творів юними виконавцями для створення ефекту 
причетності учнів до створення музичних образів, фрагменти народних свят; 

• анімація: фрагменти мультиплікації, які в ігровій формі роз’яснюють 
студентам основні положення навчальної теми;  

• синтезований зоровий ряд: портрети композиторів, виконавців і 
виконавських колективів, які виконують твори різних жанрів і напрямів; 
тематичні малюнки, нотна графіка, твори образотворчого мистецтва; 

• дикторський текст, який коментує різні явища музичної культури, що 
пояснює способи діяльності студенів, спрямовані на засвоєння основних понять 
навчальної програми; 
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• звукові фонограми музичних творів, а також пісень («мінусовки» і 
«плюсовки»), які дають можливість студентам брати участь у їх виконанні в 
процесі роботи з цифровим освітнім ресурсом; 

• літературний ряд: доступні, ємні, виразні інформативні тексти, що 
розкривають зміст пропонованих для сприйняття фрагментів музичних і 
художніх образів; уривки віршів, прози, співзвучні музиці; словник ключових 
термінів і понять, відповідних даної навчальної темі, емоційний словник 
(вербальна характеристика музичного твору); цитати і вислови композиторів; 

• інтерактивні завдання для студентів: питання, діагностичні тести, 
проблемні ситуації, спрямовані на осмислення навчального матеріалу і 
виконують функцію контролю за успішністю розвитку музичної культури. 

Ефективність уроку музики залежить від того, наскільки точно підібрані 
викладачем твори різних стилів, епох, композиторів, народного музичного 
мистецтва. Від їхнього образно-емоційного змісту, виховної спрямованості, 
педагогічної доцільності залежить і вибір методів навчання. Можливості 
застосування на уроках музики цифрових ресурсів – це нечисленна група 
програм, кожна з яких унікальна сама по собі. Найцікавішими є «Енциклопедія 
класичної музики», «Енциклопедія популярної музики Кирила і Мефодія». Ці 
програмні продукти цілком можуть використовуватися спільно, доповнюючи 
один одного.«Енциклопедія класичної музики» – це пізнавальна програма, що 
включає в себе словник музичних термінів, біографію великого числа 
композиторів, інформацію про виконавців, музичних творах. Вона містить 
безліч музичних ілюстрацій, аудіо-та відеофрагментів, анімаційні ролики, 
мультимедіа-екскурсію по музиці країн світу, а також інтерактивну вікторину, 
що дозволяє кожному перевірити свої знання. У доступній цікавій формі 
представлені відомості про принцип будови і звучанні музичних інструментів. 

«Енциклопедія популярної музики Кирила і Мефодія», містить велику 
кількість статей про виконавців і композиторів, які працювали в жанрах 
популярної музики, мультимедіа-програму, історії року і джазу, словник 
термінів, аудіо-відеофрагменти, ілюстрації, обкладинки альбомів, екскурсії по 
стилях і напрямах. 

Застосування матеріалів з електронних музичних енциклопедій спрощує 
викладачу підготовку до занять, дозволяє наповнити їх мультимедіа-змістом, 
тим самим, оптимізуючи, збагачуючи заняття музикою, підвищуючи 
ефективність роботи зі студентами. 

Таким чином, інформаційно-комунікаційні технології та цифрові ресурси 
можуть з успіхом використовуватися не тільки на заняттях музики, а й при 
підготовці викладача до уроку, при організації освітньої діяльності студентів. 
Усі види освітньої діяльності мають бути доступними студентам, а заняття 
музикою стануть цікавими і сучасними. 
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ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ БИБЛИОТЕК 
С ОТКРЫТЫМ КОДОМ 

 
В целях качественного развития информационно-библиотечного сервиса, 

очевидна необходимость расширения деятельности библиотек по 
автоматизации библиотечных процессов и созданию собственных электронных 
ресурсов. Важное место в этом процессе принадлежит программному 
обеспечению с открытым кодом, которое играют решающую роль в 
стремительном развитии глобального информационного пространства. 
Интенсивная смена информационно-библиотечных технологий вносит 
изменения в профессионально-деятельностную среду библиотеки.  

Современное программное обеспечение для библиотек с открытым 
кодом. представлено интегрированной автоматизированной информационно-
библиотечной системой (АИБС) Koha и цифровой библиотекой (ЦБ) 
Greenstone.  

Проект Koha – первая автоматизированная библиотечная 
информационная система (АБИС) с открытым кодом, и один из примеров 
успешных проектов в мире open source. АИБС Koha написана в 1999 году 
компанией Katipo Communications по заказу библиотечного союза одного из 
округов Новой Зеландии. На языке маори «koha» означает подарок, дар. Во 
всём мире данное ПО распространя-ется  бесплатно.  

АИБС Koha представляет следующие возможности: 
• Интерфейс для библиотекарей и читателей  
• Поиск 
• Оборот и управление читателями 
• Модуль каталогизации со встроенным клиентом Z39.50 
• Полная система поступлений, в частности бюджетные расходы и ценовые 

данные (с включением поставщиков и конверсией валют) 
• Простая система поступлений для маленькой библиотеки 
• Способность работать с любым количеством подразделов, посетителей, 

категорий посетителей, экземпляров, категорий экземпляров, валют и 
других данных 

• Система периодики для журналов или газет 
• Списки прочитанного для посетителей. 
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ЦБ Greenstone (в переводе с маори означает зеленый камень) – это 
программное обеспечение, предназначенное для построения и распространения 
цифровых коллекций для библиотек. Оно предоставляет собой новый способ 
организации информации и публикации ее в Интернет или на CD-ROM. Как и 
АИБС Koha распространяется бесплатно. Новозеландский проект ЦБ 
Greenstone разрабатывается и распространяется  в сотрудничестве с Юнеско.  

ЦБ Greenstone является не только средством поиска, но и средством для 
хранения материалов, а также излеченных из них метаданных.  

Одной из особенностей программы является возможность быстрого 
поиска по значительным объёмам данных (сотни гигабайт).  

ЦБ Greenstone представляет следующие функции и возможности:  
• создавать коллекции электронных документов;  
• детально определять документы в зависимости от метаданных;  
• сохранять десятки Гб текста и связанных с ним изображений;  
• осуществлять полнотекстовый поиск, а также  поиск и просмотр 

документов по полям метаданных;  
• документы, которые вносятся в коллекцию, и их метаданные могут 

иметь разные форматы;  
• осуществлять обработку документов на каком-либо языке и 

поддерживать многоязычный интерфейс пользователя;  
• организовывать и публиковать информацию в Интернете или на 

компакт-дисках;  
• использовать стандартные и нестандартные метаданные для описания 

содержания документов.  
Таким образом, программное обеспечение для библиотек с открытым 

кодом АИБС Koha http://wiki-linki.ru/Page/1328... и ЦБ Greenstone 
http://www.greenstone.org/, основанное на web-технологиях являются 
доступными для любого типа библиотек. Формирование и использование 
электронных ресурсов – это один из способов создания глобального 
информационного пространства библиотек, направленный на обеспечение 
условий для эффективного, быстрого и качественного удовлетворения 
информационных потребностей общества. 
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ВЕБ-САЙТ  НАУКОВОЇ  БІБЛІОТЕКИ  
ХАРКІВСЬКОГО  ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ   

ХАРЧУВАННЯ  ТА  ТОРГІВЛІ:  
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  СТВОРЕННЯ 

 
Сьогодні активно здійснюється впровадження технологій відкритого доступу 

до знань у бібліотеках вищих навчальних закладів (ВНЗ), які нині виконують роль 
інформаційно-комунікаційних центрів. У зв’язку з цим зростає актуальність їх 
повноцінного та грамотного представлення у всесвітній мережі Інтернет із 
власними електронними ресурсами та послугами. Якісно нові можливості реалізації 
завдань бібліотек із забезпечення широкого доступу користувачів до своїх 
інформаційних ресурсів формуються в умовах інтенсивного розвитку мережевих 
інформаційних ресурсів і технологій. Втілення таких технологій відбувається і 
через створення бібліотечних веб-сайтів, які дають можливість представити 
бібліотеку в єдиному інформаційному просторі та зробити відкритою для кожного 
користувача. 

Донедавна наукова бібліотека Харківського державного університету 
харчування та торгівлі (НБ ХДУХТ) була представлена у мережі Інтернет через 
веб-сторінку, розміщену на сайті університету. У 2014 році у нас з’явилась 
можливість створити власний веб-сайт, який також є частиною загального сайту 
університету і є важливою ланкою його загальної ідеї і композиції. Сьогодні 
створення та підтримка веб-сайту НБ ХДУХТ – цє один із основних напрямів 
діяльності бібліотеки, оскільки він є потужним засобом бібліотечно-
інформаційного обслуговування та важливою складовою інформаційного 
комплексу університету. 

Першим етапом створення веб-сайту стало визначення його основної мети та 
завдань – забезпечення наукової і освітньої діяльності через надання доступу 
користувачам до власних та світових інформаційних джерел, а також надання 
інформації про бібліотеку, її ресурси, послуги, заходи, просування та реклама 
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власної бібліотеки в міжнародному інформаційному просторі Інтернет. Працівники 
бібліотеки намагаються у процесі створення враховувати загальні вимоги до веб-
сайтів: легко доступність, відповідність завданням університету, якість наповнення, 
стабільність та актуальність інформаційних ресурсів, зручність навігації, 
функціональність, привабливість, єдність дизайну всіх розділів та дотримання при 
його створенні і експлуатації таких принципів, як відкритість – надання повної 
інформації про всі аспекти діяльності бібліотеки, фонди, послуги, правила 
обслуговування; індивідуальний підхід до різних груп користувачів (на сайті 
виділена сторінка викладача, сторінка студента), також інформативність – 
максимальне наповнення інформаційними ресурсами (каталоги, БД). Було 
враховано також критерії оцінки веб-сайтів: глибина змісту, грамотне 
представлення, простота та зручність навігації, доступність інформації, стабільність 
інформаційних ресурсів, оперативне поновлення інформації, єдність дизайну всіх 
розділів, бажана наявність англомовної версії. 

Наступним етапом стало визначення змісту та розробка структури веб-сайту, 
яка передбачає оптимальне представлення можливостей наукової бібліотеки, 
розкриває її ресурсний потенціал, забезпечує використання такої його 
функціональної можливості як технологічну. 

Згідно зі змістом сайту, який передбачає висвітлення діяльності наукової 
бібліотеки, її окремих напрямів роботи (інформаційно-бібліографічного, 
індивідуального та масового обслуговування; розкриття загального та  складових 
частин бібліотечного фонду; представлення бібліотечних послуг), розроблено його 
структуру. 

Веб-сайт НБ ХДУХТ містить традиційну інформацію: контактні, історичні і 
рекламні відомості, відомості щодо структури бібліотеки. На веб-сайті НБ ХДУХТ 
ми намагалися якнайповніше відобразити основні напрями її діяльності, які 
представлені у розділах: «Комплектування», «Науково-методична та культурно-
просвітницька діяльність», «Сторінка методиста», «Віртуальні виставки», 
«Віртуальна довідка», «Видавнича діяльність НБ ХДУХТ», «Інформаційні ресурси» 
(«Електронний каталог», «Обмінний фонд», «Періодичні видання», «Репозитарій 
праць викладачів та співробітників ХДУХТ» та ін.). Відповідно структура веб-сайту 
має кілька рівней, а інформаційні ресурси згруповано за видами діяльності. 

Електронні колекції нашої бібліотеки насичені інформацією для всіх 
категорій користувачів: студентів, викладачів, аспірантів, докторантів тощо. 
Тематичні бази даних і посилання на ресурси Інтернет орієнтовані на виконання 
основної функції бібліотеки – інформаційне забезпечення навчального процесу і 
наукової діяльності університету. Тому розробка структури веб-сайту НБ ХДУХТ 
сприяє наданню максимально повного доступу до власних інформаційних ресурсів: 
електронного каталогу, нових надходжень, повнотекстових колекцій тощо.  

Для зручності доступу не тільки до власних, а й зовнішніх Інтернет-ресурсів 
у відповідних розділах веб-сайту створені точки доступу, які відповідають 
інформаційним потребам користувачів. Так у розділі «Комплектування» планується 
створити підрозділ «Видавці та постачальники», який має містити інформацію для 
викладачів та співробітників університету про адреси видавництв і книготоргових 
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організацій, з метою покращення якості та оперативності комплектування 
бібліотечного фонду, а також підрозділ «Замовлення документів» (рекомендації як 
зробити замовлення з наданням електронної форми замовлення), «Референти 
кафедр» (згрупований за факультетами і кафедрами довідник службових телефонів 
та електронних адрес викладачів, що відповідають за взаємодію з науковою 
бібліотекою), «Картотека книгозабезпеченості навчального процесу». Таким чином, 
нова технологія комплектування передбачає створення насиченого інформаційного 
середовища для користувачів наукової бібліотеки, яка значно спрощує пошук і 
замовлення необхідних видань безпосередньо на веб-сайті, сприяє економії часу 
користувачів, робить цей процес зручним і швидким. 

У розділі «Сторінка методиста» поряд з інформацією про нові форми та 
методи роботи бібліотек має бути представлений підрозділ «Професіональні 
ресурси», який містить посилання на інформаційні ресурси бібліотечних 
організацій та об’єднань, професіональну літературу тощо. 

У розділі «Сторінка користувача» зворотній зв’язок має забезпечити 
підрозділ «Пропозиції користувачів» з метою покращення роботи як веб-сайту, так і 
бібліотеки. 

Необхідно при створенні веб-сайту враховувати також і те, що сучасний 
користувач, особливо студент, озброєний не тільки знанням про використання 
інформаційних технологій та комунікаційні можливості глобальної мережі, але має 
також навички роботи з комп’ютером та електронними ресурсами, представленими 
в Інтернеті. Він більше ніж інші категорії користувачів є вимогливим до нових 
пропозицій бібліотеки. Тому веб-сайт бібліотеки університету має існувати і 
відповідати, як інтересам і вимогам студентської аудиторії, так і вимогам сучасних 
технологій. 

На цей час працівники бібліотеки сягнули етапу наповнення веб-сторінки 
конкретними матеріалами, а також створення гіперпосилань для зручної навігації 
сайтом. Бібліотекарі здійснюють аналіз і відбір матеріалів, складають і редагують 
тексти, надають фото, займаються обробкою зображень, створюють презентації та 
інші віртуальні продукти. 

Попереду етап тестування. На цьому етапі необхідно перевірити: 
• чи правильно працюють усі гіперпосилання; 
• чи зручною є навігація сайтом; 
• чи відкриваються при відкритті сторінок графічні зображення; 
• чи зручно розташовані для сприйняття матеріали на сторінках тощо.  
У разі необхідності, потрібно внести зміни в наповнення або структуру сайту, 

змінити гіперпосилання. 
Організація веб-сайту потребує спільних зусиль декількох фахівців: 

дизайнера, веб-майстера, програміста, бібліотекаря. Не говорячи вже про постійну 
роботу щодо оновлення, поповнення, зміни матеріалу. Оскільки, після розміщення 
веб-сайту в Інтернеті потрібно здійснювати його підтримку, щоб він не втрачав 
своєї популярності. Ця підтримка полягає в періодичному оновленні та доповненні 
інформації, створенні нових цікавих сторінок тощо. В майбутньому планується 
створити англомовну версію веб-сайту. 
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Отже, веб-сайт – це обличчя нашої бібліотеки в глобальній мережі, і від того, 
як його створено, і як у подальшому він буде функціонувати, залежить оцінка нашої 
роботи, популярність та підвищення рейтингу серед інших бібліотек. Він не тільки 
представляє нас, нашу роботу, головне його завдання залучати нових користувачів. 
Саме створення власних веб-сайтів впливає на змінення ролі бібліотеки і сприяє 
створенню в ній нового інформаційного, інтелектуального та навчально-наукового 
простору, орієнтованого на веб-середовище. І тільки постійний розвиток веб-сайту 
робить його цікавим і корисним для наших користувачів.  
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КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ ЧИТАТЕЛЬ – БИБЛИОТЕКА 
В ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛАХ ЦНБ ХНУ ИМ. В.Н. КАРАЗИНА 

 
Международные организации и прежде всего ЮНЕСКО, направляют 

свои усилия для создания общества знаний, где «доступ к общественному 
достоянию, содержанием которого являются информация и знания, в 
образовательных и культурных целях должен быть максимально широким, 
обеспечивая высокое качество, разнообразие и надежность информации. 
Особое внимание должно уделяться разнообразию культур и языков». В 
решении этих задач огромная роль принадлежит библиотекам и создаваемой 
ими информационно-культурной среде [2, с. 4]. 

Современный человек с детства погружен в информационную среду, он 
живет среди телевидения, видео, книг, журналов, компьютерных игр и т. п. 
Таким образом, информация играет все большую роль в жизненном цикле 
человека, пронизывает всю его деятельность. Формируется информационный 
образ жизни [2, с. 8]. 
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В информационных ресурсах библиотеки все большее место занимает 
виртуальная информация [3, с.34]. Библиотека ХНУ им. В.Н. Каразина активно 
развивается и уже много лет работает с информационными технологиями, а 
также использует творческий (креативный) подход в своей работе с 
читателями. Креативный подход выражается в оформлении рабочего 
пространства читальных залов, в расширении доступа к виртуальной 
информации (WI-FI зоны, компьютеризация библиотеки) и в улучшении 
качества обслуживания читателей. 

Отдел читальных залов библиотеки насчитывает пять читальных залов и 
диспетчерскую службу. В залах ведется обслуживание различных категорий 
читателей. Для удобства читателей фонды залов размещены по отраслевым 
признакам. Работают зал правовой и бизнес – информации, залы естественных 
и гуманитарных наук, зал периодики, а также зал для преподавателей и 
научных сотрудников. В этих залах много лет проводится работа по созданию 
комфортных условий для читателей.  

Автоматическое обслуживание в библиотеке существует более 15 лет, 
открыты фонды для читателей в залах. Постоянно улучшается качество 
обслуживания. Вся библиотека покрыта зоной WI-FI. 

Современная вузовская библиотека уже не может быть только местом, 
где студенты и преподаватели могут получить необходимую информацию и 
воспользоваться ею в комфортных условиях. Теперь наши читатели хотят 
видеть ее еще и пространством для отдыха, общения, даже развлечения. И наша 
задача для привлечения пользователя – популяризировать библиотеку, ее 
читальные залы и с этой стороны. 

Библиотека постоянно проводит различные массовые мероприятия, 
активно занимается вопросом привлечения читателей, стараясь воплощать в 
жизнь их ожидания. Услуги библиотеки предоставляются также с учетом 
запросов и потребностей читателей. 

В качестве примера возьмем зал периодических изданий. Его фонд 
состоит из журналов, изданных за три последних года и газет за текущий год. 
Места в зале организованы с учетом различных потребностей: столы и кресла 
размещены для удобства индивидуальной работы и для работы в группах. Весь 
фонд находится в открытом доступе. 

В ЦНБ внедрена практика размещения выставок периодических 
изданий в залы с книжным фондом. Передвижные выставки новых 
поступлений в системе залов способствуют повышению интереса читателей к 
журналам.  

В зале периодики работают две выставки: новые поступления и ретро-
выставка. Для оформления последней мы используем журналы начала 
прошлого века из хранилища библиотеки. Уже состоялись выставки, 
посвященные празднованию Нового года, Дня защитника Отечества, 
Международного женского дня. Сейчас открыта выставка, приуроченная ко 
Дню космонавтики. Фотоотчеты по ним можно посмотреть на сайте ЦНБ         
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(в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Twitter). Идея организовывать такие ретро-
выставки подсказана нашими читателями. 

Также, учитывая потребность в местах для самостоятельной работы, в 
библиотеке был открыт зал под названием «12 стульев» для конгениальных 
читателей. Открытие зала состоялось в сентябре 2013 года в рамках проведения 
«Библионочи» (ко Дню библиотек). 

Креативный подход в оформлении внутреннего пространства зала по 
мотивам известного произведения Ильфа и Петрова вызывает интерес у всех 
посетителей. В этом зале действительно 12 мест, есть возможность 
подключения к сети WI-FI. Стены зала украшены стилизованными под старину 
картинами, фотографиями, часами, на столах для декора использовали самовар,  
настольную лампу, патефон с пластинками, а также цитаты из книги. Зал «12 
стульев» – это также и зона отдыха, и место общения читателей, а при 
огромной популярности, которой зал пользуется среди студентов-иностранцев, 
это еще и интернациональный зал, где происходит культурный обмен между 
студентами. Консультативную помощь при необходимости оказывает 
сотрудник зала периодики, с которым у зала для самостоятельной работы 
общее пространство. 

«Библионочь» проводилась в ЦНБ впервые. Церемонию открытия вели 
сами герои произведения Ильфа и Петрова «12 стульев» – Остап Бендер и 
Эллочка Людоедка, пригласившие читателей в новый зал, где можно было 
станцевать под старинный патефон, выпить чай, послушать музыку 20–30-х 
годов ХХ века, посоревноваться в остроумии и находчивости с самим великим 
Комбинатором. 

В рамках этого мероприятия сотрудники библиотеки провели экскурсии 
по отделам ЦНБ, наиболее запоминающимся было посещение святая святых – 
книгохранилища. Читателей встретили там «настоящие» Привидения (с ролью 
которых успешно справились сотрудники отдела хранения фондов). После 
этого экстравагантный Шляпник провел дискуссионную беседу с читателями в 
зале традиционных каталогов. 

К проведению «Библионочи» мы привлекали также преподавателей 
вуза, которые охотно помогали и делились своими идеями и позитивным 
настроением. В итоге, все участники остались довольны, читатели 
рассказывали о своих впечатлениях и о готовности принимать дальнейшее 
участие в подобных мероприятиях. 

Мы постоянно изучаем потребности пользователей, периодически 
проводя анкетирования. Последнее анкетирование в ЦНБ проходило с января 
по март 2014 года в читальных залах и онлайн (анкета на сайте библиотеки). 
Эта анкета была разработана сотрудниками библиотеки Технического 
университета (г. Лодзь) совместно с представителями кафедры дизайна 
архитектурной среды НУ «Львовская политехника» с целью улучшения 
качества обслуживания и архитектурного пространства в библиотеках вузов 
Украины и Польши.  



 32 

Анкета состоит из 15 вопросов, всего приняли участие в опросе 150 
человек (студенты, аспиранты, преподаватели, научные сотрудники и др.). Из 
предложенных вариантов ответа нужно было выбрать один или несколько 
наиболее подходящих. Далее приведены результаты анкетирования по 
некоторым пунктам.  

Анкета «Оценка качества обслуживания в библиотеке» 
2. С какой целью Вы посещаете библиотеку? 
• 84% – воспользоваться имеющейся литературой * (разрешалось выбрать 

несколько вариантов) 
• 44% – воспользоваться абонементом 
• 40% – подготовиться к занятиям 
• 4% – отдохнуть 
4. Какие услуги, на Ваш взгляд, обязательно должны быть в 

библиотеке? 
• 66% – наличие электронного каталога* 

• 65% – доступ к Интернету и базам данных 
• 58% – абонемент, свободный доступ к фондам, оснащение копировальной 

техникой 
• 30% – возможность работать индивидуально или группой, кафетерий 
6. Какими источниками информации Вы хотели бы пользоваться в 

библиотеке? 
• 66% – печатными изданиями из фонда библиотеки* 

• 56% – электронными источниками из фонда библиотеки, Интернетом 
• 30% – информацией на других носителях, собственными печатными 

источниками 
7. Оцените, пожалуйста, качество обслуживания в данной библиотеке 

по десятибалльной шкале: 
50% – 10 баллов** (10 – высший балл) 
10.  Как бы Вы охарактеризовали внутреннее пространство данной 

библиотеки? 
• 48% – функциональное, уютное** (вариант ответа, предпочтенный 

большинством опрошенных) 
11.  Оцените качество оформления внутреннего пространства данной 

библиотеки: 
• 36% – 10 баллов**  (где 1 – плохое, 10 – отличное) 
12.  Оцените удобство пользования данной библиотекой: 
• 36% – 10 баллов** (где 1 – неудобно пользоваться, 10 – удобно) 
На основании полученных данных можно узнать о потребностях 

читателей, их мнение по вопросам качества обслуживания, удобства 
пользования библиотекой и др.  

Например, многие немецкие библиотекари считают, что ограничений и 
запретов в библиотеке должно быть меньше, а руководством к действию 
следует выбрать лозунг «читатель всегда прав» [1, с. 136]. Поэтому мы 
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продолжаем изучать запросы читателей, учитывать их интересы, продолжаем 
развиваться, двигаться вперед. Ведь только в таких условиях возможно 
расширение влияния библиотеки и привлечение в нее большего числа 
пользователей. 
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БІБЛІОТЕКА І КОРИСТУВАЧ: СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

АСПЕКТ (ДОСВІД НБ НЮУ ІМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО) 
 

Сучасний розвиток вищої освіти в Україні характеризується 
переосмисленням цінностей, інтенсивними пошуками нового в теорії та 
практиці навчання і виховання. При цьому випереджувальний розвиток освіти 
має забезпечити високий рівень життя, гідний людини ХХІ ст. 

Основною метою Національна доктрина розвитку освіти проголосила 
виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального 
досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування 
потреби та вміння жити у громадянському суспільстві, духовності та фізичної 
досконалості, моральної, художньо-естетичної культури [6]. Це потребує 
побудови нової ефективної системи національного виховання, розвитку і 
соціалізації молоді. Передбачається формування такої особистості, яка 
усвідомлює свою належність українському народу, європейській цивілізації, 
добре орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки. 
Забезпечення громадянського, патріотичного, морального, трудового 
виховання, формування здорового способу життя, соціальної активності, 
відповідальності та толерантності – суперзавдання освіти і суспільства. За 
таких умов необхідно переорієнтувати освітню систему, змістивши акценти 
освіти з державного на особистісний рівень, на послідовну демократизацію і 
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гуманізацію навчально-виховного процесу; розроблення інваріативних моделей 
змісту виховання у вищих навчальних закладах з урахуванням сучасних 
соціокультурних ситуацій, цінностей виховання та навчання. 

Нині виховання розуміється як інтегральний процес, що поєднує виховну 
творчість особистості та фахівця-професіонала в єдиному інформаційно-
комунікаційному просторі суспільства. У системі стратегічних соціально-
виховних завдань вузів сучасна бібліотека – реальний інтегратор змін, яий 
надає єдність інформаційно-бібліотечних ресурсів і освітнього процесу. У 
навчальному закладі бібліотека проводить свою діяльність у декількох 
напрямах і виконує найголовніші функції: інформаційну, освітню, культурно-
виховну, а також особливо важливу нині – комунікаційну. У цьому контексті 
бібліотека, консолідуючи свої спрямування з іншими структурами вузу, 
повинна будувати сучасні відносини між бібліотекарем і користувачем, 
відпрацьовувати та впроваджувати нові форми спілкування з книгою, людиною 
і культурою в цілому. Тим самим вона має забезпечити формування 
полікультурної особистості [4], яка матиме розширені уявлення про різні 
культури та їх взаємозв'язок; усвідомлюватиме важливості культурного 
різноманіття для особистісної самореалізації; самовиховуватиме позитивне 
ставлення до культурних відмінностей; розвиватиме уміння і навички взаємодії 
носіїв різних культур на основі толерантності і взаєморозуміння. 

Із точки зору структурно-функціональних трансформацій діяльності 
бібліотека ВНЗ в епоху гуманізації освітнього середовища покликана не тільки 
забезпечити інформаційні потреби читачів, а й сприяти наданню знань, 
розвивати їх креативність, творчість, вміння приймати рішення у процесі 
індивідуальної самостійної роботи тощо. Тому бібліотека спирається на сучасні 
ціннісні рівні, які надають впевненості молодим людям, допомагають 
самоорганізуватися, жити і працювати в майбутньому глобальному 
інтеграційному світі. Завдяки використанню великого арсеналу інформаційно-
бібліотечних, культурно-просвітницьких заходів, студент у процесі навчання 
повинен не тільки одержати професійні знання з обраної спеціальності, а й 
підняти свій культурний, морально-духовний рівень, вміти швидко 
адаптуватися до сьогодення [1]. 

Відповідно до національних, світових тенденцій інтелектуалізації 
суспільства, коли знання, якісна інформація, технології, стають головною 
умовою соціально-виховного прогресу, наукова бібліотека НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого використовує всі ефективні засоби соціально-виховної діяльності. У 
культурно-просвітницькій роботі наукова бібліотека керується наступною 
регламентуючою документацією: Положенням про соціально-виховну роботу зі 
студентами Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 
наказами та розпорядженнями ректора університету; перспективними і 
поточними планами до ювілейних і пам’ятних дат; тематичними планами 
культурно-просвітницької діяльності; Положенням про НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого, Правилами користування науковою бібліотекою тощо. Як 
інформаційно-виховна структура вищого навчального закладу наукова 
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бібліотека пріоритетними напрямами соціально-виховної діяльності визначає 
такі:  

• участь у підвищенні духовності та культури студентства; 
• адекватне інформаційне забезпечення професійних та культурно-

освітніх потреб студентства; 
• проведення просвітницьких заходів задля організації дозвілля, 

формування творчих здібностей студентів, зміцнення духовності особистості; 
• консолідація і партнерство зі студентським самоврядуванням 

університету, Асоціацією випускників вузу, Асоціацією юристів, газетою 
«Vivat Lex», прес-службою, літературно-мистецькою студією «Пластилін», 
телецентром тощо.  

В організації соціально-виховної роботи у НБ НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого активними засобами є: використання найновітніших комп’ютерних 
технологій, Інтернет-засобів, інформаційного освітньо-наукового середовища 
університету, ресурсного потенціалу бібліотечного інформаційного порталу та 
веб-сайта, баз та банків знань; створення комфортних бібліотечних умов для 
навчання, творчої діяльності студенства, залучення їх до безпосередньої участі 
в культурно-просвітницьких заходах; організація зустрічей з правознавцями, 
літераторами, вченими та ін.; урізноманітнення форм інформаційно-
бібліографічного забезпечення потреб студентів (виставкова діяльність, 
книжкові експозиції, тематичні огляди літератури, екскурсії, знайомство з 
фондами рідкісних видань, кращими здобутками правової школи) тощо. На часі 
використання та впровадження бенчмаркингового вивчення ефективних, 
сучасних форм просвітницької діяльності та досвіду інших бібліотек.  

З огляду на це у системі культурно-виховних, просвітницьких, освітніх, 
наукових наочних інформаційно-комунікаційних засобів користування веб-сайт 
бібліотеки стає найпотужнішим інформаційним ресурсом. Він виступає 
інтерактивною інформаційно-контентною формою комунікацій, надає 
необмежені можливості для знайомства з унікальними бібліотечними фондами, 
освітньо-науковими базами знань, забезпечує безпосереднє online спілкування 
користувачів з інфосередовищем, сприяє висловленню своєї позиції у веб-
опитуваннях. Так, за результатами одного з online голосувань, що проводилося 
на веб-сайті бібліотеки університету, 27,5% студентів звертаються до 
бібліотечного порталу для отримання відомостей про культурно-просвітницькі 
заходи та мають бажання взяти в них участь [5]. 

Консолідація та партнерство бібліотеки зі структурними підрозділами і 
співробітниками університету в культурно-просвітницьких заходах є 
запорукою ефективного інформаційного впливу на студентство, дає можливість 
працювати командою, висловлювати свою зацікавленість, отримувати знання, 
виявляти творчий підхід у вирішенні навчальних питань тощо. Очевидним є той 
факт, що у процесі проведення багатьох просвітницьких заходів у більшості 
студентів з’являється шанс розвинути такі здібності, як ініціативність, 
імпульсивність, передбачливість, далекоглядність, розсудливість, 
самостійність, прагнення успіху. Прикладом такої активної участі студентської 
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молоді Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого в 
культурно-просвітницьких заходах є проведення правових читань. Зокрема, у 
рамках Всеукраїнського тижня права до 65-ї річниці прийняття Загальної 
декларації прав людини відбулися читання «Світовий маніфест гуманізму». 
Разом із професорами і викладачами, представниками наукової бібліотеки, 
прес-слубжою університету студенти обговорювали: питання виконаня рішень 
Європейського суду з прав людини в Україні; міжнародно-правове 
регулювання прав жінки; особливості міжнародно-правового регулювання 
права на недоторканність особистого життя індивіда в Інтернеті; правовий 
захист дитини в рамках Ради Європи; особисті права і свободи людини та їх 
порушення; проблематику політики надання притулку; концепції поколінь прав 
людини в міжнародному праві та ін. Тези доповідей студентів-учасників 
розміщено в університетському електронному архіві-репозитарії на веб-сайті 
наукової бібліотеки та доступні для подальшого обговорення. Студенти 
університету презентували свої тематичні доповіді «Харків юридичний, Харків 
театральний», «Служа Фемиде, поклонялись Музе» на зустрічах у театральній 
вітальні «Феміда і Муза», брали участь у вікторині «Театральні ази» тощо. На 
всіх заходах завжди присутні представники прес-служби та телецентру 
університету, які висвітлюють ці події у ЗМІ та на сайті вузу. 

Отже, організація та проведення разом із студентами різноманітних 
бібліотечних заходів (читацьких конференцій, прес-конференцій, круглих 
столів, диспутів, конкурсів, інтелектуальних ігор) створюють передумови для 
розвитку допитливісті, самостійності мислення, навчають студентів обстоювати 
власну думку або поділяти думку опонента. Крім того, можна стверждувати, що 
під час підготовки до заходів у більшості студентів посилюється інтерес до 
роботи з джерелами інформації, раритетними фондами, розширюється кругозір, 
підвищується інтелектуальний рівень знань про історичні та культурні події, 
вони також набувають вміння стисло, виразно й аргументовано висловлювати 
власні думки. У той же час проведення культурно-просвітницьких заходів 
підвищує місію бібліотекаря. Він виступає комунікатором, встановлює з 
читачами-студентами бажаний контакт, завжди демонструючи ввічливе, 
толерантне ставлення до них та їх поглядів, що, власне, й сприяє формуванню 
комунікативної культури всіх учасників спілкування. Професійні якості 
бібліотекаря як організатора і комунікатора в бібліотечному обслуговуванні, 
значення підтримки контактів бібліотеки з іншими інстутами соціалізації 
стають визначальними в забезпеченні ефективного виховання [7]. 
Комунікативна компетентність бібліотекаря проявляється також у проведенні 
заходів, присвячених збереженню і розповсюдженню художніх цінностей, 
творів художньої літератури, в яких разом і бібліотекарі, і читачі знаходять 
відповіді на питання комплексного висвітлення в художній формі етичних, 
естетичних, релігійних та інших цінностей. Творче відображення подій 
минулого і моделювання варіантів майбутнього завжди знаходять позитивний 
відгук у студентської молоді під час культурно-просвітницьких заходів [3]. 
Отже, бібліотеки стають справжніми центрами культури, соціально і 



 37 

психологічно значимого спілкування для студентства. У цьому контексті 
активно практикуються новітні мерчандайзингові форми культурно-дозвіллєвої 
діяльності, засоби емоційного впливу на читачів, які раніше вважалися не 
характерними для бібліотек вузів: прийоми театралізації, музичний супровід, 
слайд-шоу, буктрейлери, віртуальні книжкові виставки, огляди; online 
екскурсії, віртуальні тури, презентації та інші інформаційно-бібліографічні 
ресурси [5]. 

Таким чином, культурно-просвітницький, виховний аспект діяльності 
вузівських бібліотек у співпраці з іншими організаціями та соціальними 
структурами є певним чинником соціалізації та адаптації особистості майбутніх 
фахівців, задоволення потреб індивіда в культурних комунікаціях, його 
самореалізації і творчого розвитку, залучення до суспільно корисної діяльності 
[2]. Завдання бібліотеки – розвивати професійні та творчі здібності молодої 
людини, бо, як відомо, саме люди з творчим і креативним мисленням 
привносять у життя суспільства щось нове, стають лідерами, а також найменше 
підпадають під негативний вплив. Однією із головних складових успіху в 
даному процесі стають потенційні можливості сучасних бібліотечних ресурсів, 
інноваційні засоби їх використання. Саме орієнтованість користувача на 
бібліотеку як інститут соціалізації матиме бажані результати у підвищенні 
знань і культурно-професійних здібностей молоді. 

Наприкінці зазначимо, що серед перспективних напрямів осучаснення та 
оновлення соціально-виховної діяльності бібліотек вузів можно виокремити 
наступні: 

- бенчмаркингові заходи – вивчення, порівняння, аналіз та використання 
ефективного досвіду просвітницької роботи, кращих зарубіжних практик; 

- мерчандайзинг як мистецтво бібліотек успішно пропагувати серед 
користувачів новітні форми та засоби представлення інформаційного 
трендового контенту в середовищі, бібліотечного бренду, пізнавальних 
ресурсів; 

- соціальне партнерство, що має розвиватися у співпраці з громадськими 
організаціями, асоціаціями випускників, Асоціацією юристів, ЗМІ тощо. 
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РАСШИРЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  
БИБЛИОТЕКИ  ПОСРЕДСТВОМ СОВРЕМЕННЫХ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Несмотря на то, что информационная функция является основной для 
библиотек, это не делает культурно-досуговые формы работы побочными. Они 
органично вписываются в библиотечный процесс. Делают работу библиотеки 
более живой и интересной. Сегодня в деятельности библиотек Украины 
насчитывается более двухсот форм организации досуга [1]. 

Активно внедряются в практику работы библиотек современные 
технологии: видеолектории, скайп-конференции, виртуальные  выставки [4]. 
Они стали незаменимыми помощниками в проведении массовых мероприятий. 

Наиболее часто в практике библиотек применяются такие формы 
культурно-досуговой работы как: 

Вечера памятных дат; 
Встречи с интересными людьми; 
Клубы по интересам; 
Семейные клубы; 
Молодежные клубы; 
Клубы женского общения;  
Различные конкурсы и т. д. 
Создание клубов и объединений в библиотеках – явление не новое, 

некогда даже популярное, и вот теперь вновь востребованное жизнью. Среди 
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досуговых форм клубная работа получает все большую популярность и 
признательность. 

В апреле 2010 года  при центральной городской библиотеке 
им. В.Г. Белинского был создан  женский клуб духовного общения «Лада», 
деятельность которого направлена на оказание женщинам помощи в раскрытии 
потенциала их личностных возможностей, в полноценном и разностороннем 
общении. Участвуя в работе клуба, каждая женщина стремится рассказать о 
своих увлечениях, поделиться своими творческими успехами, принять участие 
в интересных конкурсах, праздниках, творческих встречах. Сегодня члены 
клуба активно сотрудничают со многими общественными объединениями, с 
женскими движениями и клубами.  Этот клуб объединил удивительно 
талантливых женщин из 5 стран мира (Украина, Россия, Польша, Германия, 
Израиль). 

Результатом работы  стал литературный альманах «Я – женщина». Это 
творческая мастерская для писателей, художников, переводчиков и 
журналистов, где авторы пытаются обратить внимание читающей и думающей 
публики на проблемы современной женщины, на ее внутренний мир. 

С первого выпуска альманаха на его страницах открыт цикл авторского 
рисунка: альманах целенаправленно пропагандирует талантливые работы 
украинских художниц, дает возможность познакомиться с творчеством 
молодых фотохудожников и дизайнеров. 

Альманах «Я – женщина» – это площадка для дебютантов молодого 
поколения, которые возможно в последствие станут популярными лицами 
литературного пространства. 

Альманах издается на средства спонсоров клуба: директора дизайн-ателье 
«Шарм» Людмилы Павлович и директора фирмы «Комфорт» Клары 
Подольской. 

Сегодня мы пытаемся решать проблемы совместного досуга молодой 
семьи – это всевозможные детские праздники, конкурсы, викторины. При 
женском клубе «Лада» работает детский сектор «Ладушки». 

24 апреля в 15.00 в помещении библиотеки им. В.Г.Белинского состоится 
праздничный вечер, посвященный подведению итогов ежегодного творческого 
конкурса «Грани мастерства» этого клуба. Победителям будут вручены медали 
и дипломы 3-х степеней. В праздничном вечере примут участие доцент ХНУИ, 
лауреат международных конкурсов пианистов Ю. Попов, вице-президент Клуба 
песенной поэзии им. Ю. Визбора О. Бондарь, доцент ХГАДИ, художник 
Л. Горбатенко и другие представители творческой элиты города. 

9 июня 2011г.,  к 200-летию со дня рождения Виссариона Григорьевича 
Белинского,  Центральной городской библиотекой им. В.Г. Белинского был 
объявлен и проведен,  совместно с харьковским отделением Союза писателей 
России литературный конкурс  «Человек, судьба, эпоха…»,  в котором приняли 
участие творчески одаренные харьковчане в двух возрастных категориях: 
(1 категория – с 12 до 18 лет; 2 категория – с 18лет и старше). 
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Проходил он в 2 номинациях (духовно-философская, гражданская поэзия 
и проза) С 2013 года этот конкурс  проходил уже в 5-ти номинациях: к 
номинациям «Поэзия» и «Проза» добавились номинации «Молодые голоса», 
«Мой город» и юбилейная номинация к 70-ти летию освобождения Харькова. В 
нем приняли участие 196 поэтов и писателей из 26 городов Украины, России, 
Белоруссии, Литвы, Германии и Израиля. Конкурс продолжает работать. В этом 
году появилась номинация «К 200-летию Т.Г. Шевченко». 

По результатам конкурса ежегодно выходит альманах «Человек, судьба, 
эпоха…», который издается при содействии Департамента культуры 
Харьковского городского совета. 

Положение о проведении Городского ежегодного литературного 
конкурса духовно-философской и гражданской поэзии (прозы) «Человек, 
судьба, эпоха...» имени В.Г. Белинского г. Харьков 

1. Организаторы и цель Конкурса 
1.1. Организаторами городского ежегодного литературного конкурса 

является Центральная городская библиотека им. В.Г. Белинского. 
1.2. Целью городского ежегодного литературного конкурса является 

активизация творческой жизни города, выявление творчески одаренных 
харьковчан, создание круга общения молодежи с представителями творческой 
элиты Харькова, развитие литературных способностей у школьников, 
направление их в русло духовного творчества и деятельности. 

2. Условия проведения Конкурса 
2.1. Городской ежегодный литературный конкурс проводится с 1 февраля 

по 1 мая (ежегодно с 2011 года). 
2.2. В городском ежегодном литературном конкурсе принимают участие 

творчески одаренные харьковчане в двух возрастных категориях:(1категория с 
12 до 18 лет; 2 категория с 18 лет и старше) 

2.3. Рукописи участники городского ежегодного литературного конкурса 
подают до 1 мая текущего года (набранные на компьютере в текстовом 
редакторе Microsoft Word) по адресу: г. Харьков ул. Данилевского, 34, ЦГБ 
им. В.Г. Белинского тел. 705-19-90, E-mail: citylibbelin@mail.ru 

3. Организация Конкурса 
3.1. Проведение городского ежегодного литературного конкурса 

обеспечивается оргкомитетом – Центральной городской библиотекой 
им. В.Г. Белинского. 

3.2. Оценивает работы, поданные на городской ежегодный литературный 
конкурс и определяет победителей, жюри, состав которого определяет 
оргкомитет. 

3.3. Жюри городского ежегодного литературного конкурса работает с 
1мая по 1 июня текущего года и определяет победителей в каждой категории 
участников. 

3.4. Критерии оценки работ, поданных на городской ежегодный 
литературный конкурс: (оригинальность творческого замысла; нестандартность 
композиционного воплощения; новизна художественного решения; уровень 
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литературного мастерства; актуальность темы; оригинальность идей; 
соответствие жанру; уровень авторского самовыражения) 

4. Награждение победителей Конкурса 
4.1. Призовые места (Дипломы 1, 2, 3 степени) определяются жюри в 

каждой категории участников городского ежегодного литературного конкурса 
4.2. Награждение победителей происходит в помещении Центральной 

городской библиотеки им. В.Г. Белинского и широко освещается в СМИ, на 
сайте ЦГБ им. В.Г. Белинского. 

5. Финансирование Конкурса 
5.1. Финансирование городского ежегодного литературного конкурса 

осуществляют организаторы, спонсоры, другие заинтересованные организации 
и частные лица. 

6. Контакты 
6.1. По всем вопросам организации и проведения городского ежегодного 

литературного конкурса духовно-философской и гражданской поэзии (прозы) 
«Человек, судьба, эпоха...» им. В.Г. Белинского обращаться по адресу: 
г. Харьков, ул. Данилевского, 34, ЦГБ им. В.Г. Белинского  

тел. 705-19-90, E-mail: citylibbelin@mail.ru 
На страницах профессиональных изданий по библиотечному делу в 

последние годы освещаются материалы по трансформации библиотек в 
социокультурные, досуговые центры, главной функцией которых является 
организация неформального общения читателей, встреч с интересными 
людьми, информирование о литературно-художественных новинках [4]. И мы 
работаем в этом направлении. 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  БІБЛІОТЕК ВНЗ 
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
Вперше термін «інформаційне суспільство» з’явився в 60-х рр. ХХ ст. На 

думку дослідників ця назва  виникла вперше в Японії та приписується 
професору Токійського технологічного інституту Ю. Хаяши. Приблизно в той 
же час у США цій термін був вжитим вченим-економістом Ф. Махлупом. 
Також існують версії, що зазначений термін ввели до наукового обігу 
одночасно в США і в Японії на початку 60-х рр. ХХ ст. вчені Ф. Махлуп і 
Т. Умеасо, що досліджували динаміку розвитку наукоємних виробництв.  

На наш погляд, інформаційне суспільство – це якісно новий етап 
розвитку людства, в якому будь-яка людина за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій може отримувати, переробляти, розповсюджувати 
інформацію, а держава забезпечує високий рівень інформатизації всіх галузей. 

В Україні одним з перших законів стосовно інформаційного суспільства є 
Закон «Про Національну програму інформатизації» [8], прийнятий 4 лютого 
1998 року, який був доповнено 2 грудня 2012 р. 1 грудня 2006 р. Верховною 
Радою України були прийняти «Рекомендації щодо розвитку інформаційного 
суспільства в Україні» [9], а 9 січня 2007 р. – «Основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» [5]. В цих 
документах йде мова про те, що однією з умов розвитку інформаційної 
інфраструктури в Україні є «створення в електронній формі архівних, 
бібліотечних, музейних фондів та інших фондів закладів культури, формування 
відповідних інформаційно-бібліотечних та інформаційно-пошукових систем з 
історії, культури, народної творчості, сучасного мистецтва України тощо». В 
пункті 32 Женевської конвенції [3] зазначено, що активна роль в формуванні 
інформаційного суспільства належить саме бібліотекам. Тому зараз можна 
сформувати наступні завдання для вузівських бібліотек: 

1) бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів; 
2) допомога в набутті навичок роботи з інформаційними та 

електронними ресурсами бібліотеки та в пошуку необхідної інформації; 
3) виховання правової  культури; 
4) створення власних інформаційних та електронних ресурсів; 
5) впровадження нових інформаційно-комунікаційні технологій; 
6) виховання інформаційної  культури; 



 43 

7) забезпечення інтелектуальної свободи читача; 
8) співпраця з професійними, громадянськими організаціями та ЗМІ та ін. 

з метою популяризації книжок. 
Зараз розглянемо ці завдання більш детальніше.  
Перше завдання – бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної 

роботи студентів – це, на думку фахівців [6, с. 15] – вид бібліотечно-
інформаційної діяльності, спрямований на формування документних, 
інформаційних і когнітивних ресурсів, здатних повно й оперативно 
задовольнити потреби студентів, пов’язані з самостійною роботою. 

Одним з пріоритетних напрямів роботи бібліотеки є максимальне 
забезпечення інформаційних потреб читачів. Тому друге завдання сучасних 
бібліотек – це допомога в набутті навичок роботи з інформаційними та 
електронними ресурсами бібліотеки. Для цього в автоматизованих бібліотечних 
системах вводиться такі послуги як віртуальний бібліограф, on-line довідка, а в 
підрозділах бібліотеки завжди повинен бути черговий бібліограф-консультант. 
Саме «працівники означених служб здійснюють інформаційне та бібліотечно-
бібліографічне обслуговування користувачів, вивчаючі інформаційні потреби 
викладачів, наукових співробітників та студентів ВНЗ з метою їх 
максимального задоволення» [7]. 

Виховання правової  культури теж є одним з важливіших завдань в 
сучасних вузівських бібліотеках. Правова культура, на наш погляд, – це 
система професійно-правових знань, умінь і навичок, що характеризують 
високий ступень правового розвитку держави, відповідають рівню досягнутого 
суспільного прогресу і виражають у правовій формі режим прав і свобод 
людини та громадянина та інші найважливіші соціальні цінності. Тематичні 
виставки, допомога в підборі літератури, різні тематичні заходи – все це 
впливає на мислення, світогляд та підвищує  рівень правової культури 
студентів. Наприклад, на сайті наукової бібліотеки Національного юридичного 
університету ім. Ярослава Мудрого є такі віртуальні огляди як «Конституція 
України – основа правової держави», «Захист прав людини і основоположних 
свобод», «Українське козацтво у ствердженні української державності» та ін.  

Для якісного забезпечення інформаційних потреб читачів сучасні 
бібліотеки повинні створювати власні інформаційні та електроні ресурси. Це, 
насамперед, електронні каталоги, електронні навчально-методичні комплекси, 
проблемно-орієнтовані банки і бази даних, повнотекстові бази даних, 
віртуальні бібліографічні покажчики тощо. Так, в НЮУ ім. Ярослава Мудрого 
бібліотекою сумісно з кафедрами та редакційно-видавничим відділом створено 
Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс (СЕНМК), в 
якому в повнотекстовому форматі представлені підручники та навчально-
методичні посібники.  

Важливість інформаційно-комунікаційні технологій (ІКТ) в сучасному 
житті важко переоцінити. В преамбулі «Декларації про права людини та 
верховенство права в інформаційному суспільстві» [2] зазначено, що ІКТ є 
невід’ємною частиною демократичного процесу, а також, що обмежування або 
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відсутність доступу до ІКТ позбавляє людину в повній мірі здійснювати свої 
права. В «Окинавській хартії глобального інформаційного суспільства» 
зазначено, що «інформаційно-комунікаційні технології є одним з найбільш 
важливіших факторів, які впливають на формування суспільства 21-го 
сторіччя» [4]. Тому впровадження нових ІКТ – це важливе завдання для 
сучасних вузівських бібліотек.  

В зв’язку з впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій 
дуже стає актуальною проблема формування інформаційної культури у 
сучасної молоді. Інформаційна культура – це цілеспрямований відбір та 
використання інформації будь-яких видів з метою задоволення освітніх, 
наукових, культурних, етичних, естетичних та духовних потреб та має такі 
основні складові: комп’ютерна грамотність (тобто вміння володіти 
інформаційно-комунікаційними технологіями) та нетікет (комп’ютерна етика). 
Завдання бібліотек щодо виховання інформаційної культури серед студентів 
полягає в тому, щоб проводити роз’яснювальні бесіди, майстер-класи, 
різноманітні заходи.  

В «Декларації ІФЛА про бібліотеки, інформаційні служби та 
інтелектуальну свободу» [4], яка була прийнята в 2002 р. в Глазго, 
наголошується, що забезпечення інтелектуальної свободи читача – одно з 
важливих завдань сучасних бібліотек. Тому бібліотекарі повинні надавати будь-
яку інформацію будь-якому читачеві та забезпечувати їм вільний доступ до 
бібліотечних ресурсів. 

Нині багато бібліотек, в т. ч. і вузівські, співпрацюють з різними 
організаціями з метою популяризації книжок. Наприклад, зараз Українська 
бібліотечна асоціація (УБА) сумісно с Книжковим Клубом «Клуб Сімейного 
Дозвілля» проводить конкурс на кращій буктрейлер «Читаємо з Клубом 
Сімейного Дозвілля», а наукова бібліотека НЮУ ім. Ярослава Мудрого за 
підтримкою ректорату, Студентського самоврядування вузу та Профспілки 
студентів в 2013/14 навчальному році в рамках провела конкурс «Читач року» в 
рамках проекту УБА «Читай – формат не має значення!». 

З цього можна зробити висновок, що бібліотеки за умовою виконання 
всіх цих завдання можуть впливати на формування і розвиток інформаційного 
суспільства, а не тільки бути його складовою частиною. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ САЙТА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
В РЕЙТИНГЕ WEBOMETRICS. РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ 

 
Сегодня рейтинг Webometrics считается одним из наиболее известных и 

авторитетных глобальных рейтингов. Критерием ранжирования 
является наполняемость, степень поддержки и популярность веб-сайтов вузов.  
Webometrics анализирует, как представлен вуза в интернет пространстве, а не 
образовательную деятельность университетов в целом.  Результаты рейтинга 
публикуются с 2004 года дважды в год (в начале февраля и в начале августа). 
Webometrics охватывает большее количество учреждений, чем другие аналогичные 
рейтинги: в июле 2013 года оценивалось более 21 тысяч университетов мира. Среди 
них 306 украинских вузов.  

В феврале 2013 г. Украинская инженерно-педагогическая академия (УИПА) 
заняла 79 место (среди 311 вузов Украины) и 297 место в июне (среди 306 вузов 
Украины). Этот провал объясняется сменой домена сайта с uipa.kharkov.ua  на 
uipa.edu.ua, который произошел в марте 2013 г. Год спустя в февральском рейтинге 



 46 

2014 Академия поднялась только до 115 места (среди 313 вузов Украины). Для 
того, чтобы изменить картину в лучшую сторону необходимо изучить критерии, на 
которых базируются рейтинги Webometrics. Самыми существенными 
показателями являются: видимость и активность использования материалов сайта. 

1. Visibility (50%) Видимость. Данные ссылки собираются из двух наиболее 
важных поставщиков этой информации: ссылочных баз данных Majestic SEO и 
ahrefs основанных на собственной поисковой системе, показывают количество всех 
внешних входящие ссылок, которые получает webdomain университета. Эти ссылки 
дают представление о качестве содержимого сайта. 

Majestic SEO (https://ru.majesticseo.com/reports/site-explorer) (на 8.01.2014) 
 

 uipa.edu.ua 
(корневой 
домен) 

library.uipa.edu.ua 
(субдомен) 

repo.uipa.edu.ua 
(субдомен) 

Домены-источники 
ссылок 

52 12 7 

Внешние обратные 
ссылки 

5 361 26 26 

Поток Цитирования 
(Citation Flow) 

28 33 29 

Индексированные URL 79 595 8 191 37 501 
ahrefs (https://ahrefs.com/site-explorer/) (на 8.01.2014) 
 

 uipa.edu.ua library.uipa.edu.ua repo.uipa.edu.ua 

Ref Domains 
(ссылки на домен) 

99 48 10 

Backlinks 
(обратные ссылки) 

9,854 402 176 

Text 9,661 258 176 

2. Activity (50%) Активность. Этот показатель включает в себя: 
- Presence/Присутствие (1/3) учитывает количество всех страниц основного 

домена университета с учетом всех поддоменов и директорий, 
проиндексированных поисковой системой Google. Проверка осуществляется с 
помощью запросов в Google. Форма запроса на примере сайта  УИПА 
«site:uipa.edu.ua». Результатов: 85 500 из них страницы библиотечного сайта - 
41 200, (site:library.uipa.edu.ua - результатов: 15 900, site:repo.uipa.edu.ua - 
результатов: 25 300).  

- Openness/Открытость (1/3) учитывает число «ценных» файлов, 
размещенных на сайте вуза («Rich files» - 10%). Файлы должны быть в форматах - 
.pdf, .doc, docx, .ppt, pptx, ps&eps. Проверка выполняется с помощью запросов в 
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Google. Форма  данного  запроса на примере Научная библиотека УИПА: site: 
library.uipa.edu.ua filetype:pdf OR filetype:doc OR filetype:ppt.  

uipa.edu.ua library.uipa.edu.ua repo.uipa.edu.ua 

4 410 pdf 990 pdf 2 930 pdf 

1 830 doc 1720 doc 48 doc 

6 ppt 13 ppt 1 ppt 

30 docx 6 docx 9 docx 
Всего 

6 276 2 729 2 988 
Из данных приведенной таблицы видно, что основное количество файлов 

документов находится на сайте библиотеки и сайте репозитория - 5717из 6276. 
Наличие институционального репозитория значительно повышает 

количество страниц, находящихся на домене университета и которые 
индексируются поисковой системой Google. 

Репозиторий  Академии УИПА ElarUIPA (http://repo.uipa.edu.ua/) был 
организован в 2012 г. по инициативе Научной библиотеки, наполняется 
сотрудниками библиотеки и учеными Академии. В репозитории предоставлен 
доступ к полным текстам научных публикаций (2960 документов). 

- EXCELLENCE/ Научное превосходство (1/3). Учитывается не просто общее 
количество документов, а только те академические статьи, которые опубликованы в 
авторитетных международных журналах.  Эти статьи имеют высокий индекс 
цитирования и играют важную роль в рейтинге учебного заведения. Количество 
цитирований публикаций, определяется с помощью Google Scholar. 
Подсчитывается число размещенных на сайте вуза материалов и ссылок на сайт 
вуза. 

Для увеличения присутствие Академии и библиотеки в сети интернет и 
поднятия рейтинга вуза, были  созданы страницы УИПА и Научной библиотеки в 
универсальной интернет-энциклопедии ВИКИПЕДИЯ, где даются ссылки на сайт 
Академии и Библиотеки. Научные сборники Академии отражаются в реферативной 
базе данных "Украиника научная" (Национальной библиотеки Украины им. В.И. 
Вернадского), зарегистрированы в базе данных Ulrich's Periodicals Director, в 
которой собирается информация о периодических изданиях всего мира, а также  в 
международной онлайн базе научных публикаций Index Copernicus Journals. Начат 
процесс  интеграции научных сборников, издаваемых в Академии, в крупнейший 
российский информационный портал eLIBRARY.RU (Россия), который снабжен 
системой оценки и анализа публикационной активности и цитируемости 
исследователей, организаций и изданий (РИНЦ). С 2013 г. Репозиторий  Академии 
зарегистрирован в ROAR (международном реестре репозиториев открытого 
доступа) и в DOAR (Директория открытых репозиториев). 

Библиотека и УИПА представлены в  социальной сети «Вконтакте», активно 
используют сервис, предоставляющий услуги видеохостинга – YouTUBE,  который  
имеет ссылки на домен Академии. 
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Проведя анализ, проделанной работы и исходя из критериев, на которых 
базируется рейтинг Webometrics, необходимо реализовать ряд мероприятий для 
улучшения рейтинговых показателей  Академии:   

1. Более активно пополнять архив репозитория ElarUIPA. В архиве кроме 
научных публикаций могут быть размещены презентации к лекциям, раздаточные 
материалы, учебные программы, отчеты. Желательно, чтобы учебно-методические 
и научные публикации имели аннотации и ключевые слова, что позволит 
генерируемые страницы сделать уникальными (не все страницы Google может 
посчитать уникальными).  

2. Создать англоязычные версии отдельных страниц сайта, это увеличит 
количество индексируемых страниц.  

3. Перенести научные сборники Академии на платформу издательской 
программной системы Open Journal System с доменом uipa.edu.ua.  

4. Продолжать проводить регистрацию сайта в международных 
каталогах, справочниках, реестрах.  

5. Включать в научные публикации ссылки на материалы и ресурсы вуза, 
как в содержании, так и в списке литературы.  

6. Важно размещать научные публикации на сайтах университетов, 
которые имеют высокий рейтинг.  

7. Стимулировать появление публикаций на английском языке. 
8. Публиковать статьи  ученых Академии в авторитетных 

международных журналах таких баз данных,  как Scopus (издательство Elsevier). 
9.  Создавать на сайте Академии, Научной библиотеки страницы 

проведенных конференций, семинаров с публикацией докладов, презентаций.  
10.  Обратить внимание на формат файлов документов. Программа Google 

распознают файлы в формате pdf, .doc, docx, .ppt, pptx, ps&eps . При этом формат 
pdf должен быть сгенерирован из формата doc, а не отсканирован, только в этом 
случае он будет индексироваться. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ УИПА 
 

Обращение с книгами приготовляет к обращению с людьми. 
И то и другое равно необходимо. 

Карамзин Н. 

 
Воспитательная функция библиотеки высшего учебного заведения является 

одной из приоритетных в её деятельности. Как культурно-воспитательное 
заведение библиотека ВУЗа оказывает большое влияние на развитие 
общегуманистических, моральных и эстетических начал личности молодого 
человека — студента. 

Культурно-воспитательная работа Научной библиотеки базируется на 
соответствующих нормативно-правовых документах: Конституции Украины, 
Законе Украины «О высшем образовании», Законе Украины «О профессионально-
техническом образовании», Законе Украины «Об образовании», Государственной 
национальной программе «Освіта» (Україна ХХІ століття), «Концепции 
национального воспитания студенческой молодёжи», «Концептуальные принципы 
гуманитарного образования в Украине (высшая школа)», «Концепции воспитания 
детей и молодёжи в национальной системе образования», Указах Президента 
Украины «О национальной программе правового образования населения» от 
18.10.2001 №992/2001 и Указе Президента Украины «О неотложных мерах по 
обеспечению функционирования и развития образования в Украине» от 04.07.2005, 
Государственной целевой программе работы с одарённой молодёжью на 2007–2010 
годы и других нормативно-правовых документах и методических рекомендациях.  

Основными принципами воспитательной работы библиотеки являются: 
комплексный подход к процессу воспитания, целенаправленность, системность, 
национальная направленность, единство национального и общечеловеческого, 
личного и общественного, культуросоответствие воспитания – органическая связь с 
историей народа, его языком, культурными традициями, народным искусством, 
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дифференциация воспитательного процесса – учёт уровня образовательной 
подготовки студентов, раскрытие их творческого потенциала. 

Воспитательная работа Научной библиотеки является составляющей 
воспитательного процесса академии, она осуществляется сектором культурно-
воспитательной работы при абонементе художественной литературы с 
привлечением сотрудников обслуживающих отделов библиотеки, отдела научной 
информационно-библиографической деятельности, сектора современных 
информационно-библиотечных технологий. 

Воспитательная работа библиотеки осуществляется на основе «Концепції 
культурно-виховної роботи Наукової бібліотеки УІПА на 2011-2015 рр.» и 
направлена на поддержку воспитательной деятельности академии. 

Идеология воспитания, которая базируется на традициях отечественной 
культуры, образования, науки определяет стратегическую цель воспитательной 
работы библиотеки: развитие личности, которая владеет высокой общей и 
профессиональной культурой. Поэтому роль библиотеки как культурного центра 
должна быть основана на активной пропаганде моральных и культурных ценностей 
мировой общественности. Решению этой задачи способствуют не только книжные 
фонды и работа с ними, но и мероприятия, которые проводит библиотека. 
Воспитательная работа библиотеки направлена на: 

• создание единой комплексной системы воспитания студенческой 
молодежи, используя научные и литературно-художественные информационные 
ресурсы библиотеки; 

• хранение и приумножение культурных традиций библиотеки и академии; 
• изучение интересов и творческих способностей студенческой молодежи, 

поддержка творческого потенциала студентов; 
• формирование любви к чтению путём пропаганды произведений 

классиков отечественной и мировой культуры; 
• обеспечение единства духовного, интеллектуального, физического, 

психологического и социального развития личности; 
• воспитание индивидуальной личности, способной к самостоятельному 

принятию морально оправданных решений, личной ответственности; 
• утверждение в воспитательной работе приоритета национальной 

культуры при обязательном уважении общечеловеческих ценностей. 
Для реализации этих задач библиотека разрабатывает ежегодные планы 

культурно-воспитательной работы по направлениям, определённым 
государственной «Концепцией национального воспитания студенческой 
молодёжи», утверждённой решением Коллегии МОН Украины от 25.06.2009 г. 
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Необходимым условием культурно-воспитательной деятельности  
библиотеки является пропаганда книги, повышение уровня читательской 
активности, ознакомление молодёжи с выдающимися достижениями духовной 
культуры человечества, развитие заинтересованности студентов в знакомстве с 
печатной книгой как источником информации, поощрение систематического 
чтения. 

Пропаганда книги предусматривает использование пассивных форм: 
(виртуальные и традиционные книжные выставки, виртуальные книжные полки, 
открытые просмотры, обзоры литературы, презентации книг, библиографические 
указатели, рекомендательные списки литературы), и активных форм: 
(литературные вечера (литературно-художественные, литературно-музыкальные), 
вечера-встречи, вечера-портреты, тематические вечера, краеведческие вечера, 
устные и слайд журналы, флешмобы). 

В подготовке и проведении этих мероприятий непосредственное участие 
принимают студенты. 

Организационная структура обеспечения культурно-воспитательной работы 
библиотеки строится на основе тесных контактов с: 

• проректором по воспитательной работе академии; 
• заместителями деканов по воспитательной работе; 
• институтом кураторов и воспитателей в общежитиях; 
• литературно-поэтической гостиной «Лира»; 
• студенческим сенатом академии; 
• гендерным центром УИПА. 
Культурно-воспитательная работа осуществляется для студентов всех 

факультетов дневной формы обучения. Для студентов иногородних институтов 
академии (г. Славянск, Стаханов, Артёмовск) культурно-воспитательная работа 
осуществляется сотрудниками библиотек институтов. 

Эффективности реализации культурно-воспитательной работы библиотеки 
способствует использование компьютерных технологий в проведении научно-
методических конференций, семинаров, круглых столов, а также внедрение новых 
подходов, форм, методов культурно-воспитательной деятельности с помощью 
компьютерных технологий. 

Компьютерные технологии учебно-воспитательного процесса в высшей 
школе, в профессиональной подготовке специалистов - это система 
общепедагогических, психологических, дидактических и методических процедур 
взаимодействия педагогов и студентов с учётом технических и человеческих 
ресурсов. Формы предоставления информации с помощью компьютерных 
технологий позволяют лучше структурировать материал и организовывать 
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быстрый и эффективный способ его понимания. Мультимедиа – это сочетание 
разных сред (или средств) представления информации (текста, графики, видео, 
звука) при взаимодействии с ними получателя этой информации. 

Преимущества использования компьютерных технологий в воспитательной 
работе: 

1. Технические (скорость, маневренность, оперативность, возможность 
просмотра и прослушивания фрагментов и другие мультимедийные функции). 

2. Дидактические (создание эффекта присутствия, ощущение аутентичности, 
реальности событий, интерес, желание узнать и увидеть больше). 

Возможности использования компьютерных технологий в воспитательном 
процессе: 
1. Поиск информации: 

1. Интернет-ресурсы 
2. Электронные справочники и энциклопедии 
3. Базы данных 
4. Фонотеки 
5. Видеоролики 

2. Обработка информации: 
1. Создание Баз Данных 
2. Обработка анкет 
3. Преобразование информации (сбор, обработка, сортировка) 
4. Построение диаграмм, графиков 
5. Анализ успеваемости 
6. Учёт посещаемости 

3. Наглядное представление информации: 
1. Сайты 
2. Презентации 
3. Издательская деятельность 
4. Студенческая газета 
5. Экспресс-материалы для стендов с использованием цифрового 
фотоаппарата 
6. Моделирование ситуаций 
7. Игровые программы, викторины, использование в спектаклях 

4. Хранение информации: 
1. Сайт 
2. Видео архив 
3. Электронный музей 
4. Электронный фотоальбом 
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5. Электронные сборники работ, трудов, конференций 
5. Обмен информацией: 

1. Гостевая книга 
2. Электронная почта 
3. Телемосты и телеконференции 
4. Форумы и др. 

Внедрение в работу библиотеки программного обеспечения ИРБИС 
позволило автоматизировать основные библиотечные процессы. Использование 
Интернет-технологий способствовало созданию системы электронных 
коммуникаций, которые стали важным фактором реорганизации культурно-
воспитательной работы. Основой электронных коммуникаций стал сайт 
библиотеки. Совокупность электронных документов, размещённых на сайте 
предоставляет пользователям информацию о работе библиотеки и обеспечивает 
доступ к электронным информационным ресурсам для поддержки научной, 
учебной и воспитательной деятельности академии. 

На библиотечном сайте в помощь кураторам академических групп   создана 
виртуальная выставка, где собрана регламентирующая информация: 
«Концептуальні засади виховної роботи в УІПА», «Положення про виховну роботу 
в Українській інженерно-педагогічній академії», «Положення про куратора 
академічної групи в Українській інженерно-педагогічній академії», «Пам’ятка 
куратору академічної групи УІПА»; типовая методическая разработка кураторского 
часа «Куратор академічної групи – вихователь, науковець, організатор у вищих 
технічних закладах освіти»; «Список библиографических источников в помощь 
воспитательной работе»; «Календарь знаменательных и памятных дат года», «План 
культурно-воспитательной работы УИПА на год» (по направлениям), «Календарь 
массовых мероприятий Научной библиотеки» (по месяцам). 

«План культурно-воспитательной работы НБ УИПА на год» (по 
направлениям) входит составной частью в план культурно-воспитательной работы 
академии, который выставляется для студентов на академическом сайте. 

Библиотека, вступив в виртуальную информационную среду, сразу же 
приспособила к новым реалиям и традиционную выставочную работу: на сайте 
библиотеки пользователи могут ознакомиться с виртуальными выставками, 
подготовленными в помощь научной, учебной, воспитательной работе и 
многочисленными литературно-художественными выставками. Виртуальное 
пространство позволяет шире использовать дополнительные виды информации: 
библиографическую, фактографическую, иллюстративную. Виртуальная выставка 
представляет внешний вид документа, библиографическое описание и аннотацию, а 
также дополнительные сведения: интерактивные ссылки на информационные 
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источники, доступные в локальной и Интернет-сетях. 
С 2013 года на сайте библиотеки ведётся «Книжная полка». Это мини 

выставка, инструмент быстрого реагирования, созданный для пропаганды новых 
поступлений научной, художественной, периодической литературы в фонд 
библиотеки. Приводится библиографическое описание документа и выдержки, 
цитаты, интересные факты, на которые хотелось бы акцентировать внимание 
читателей, чтобы вызвать их интерес к документу. 

Использование мультимедийних средств позволило представить на сайте 
библиотеки видеоролики: «Научной библиотеке УИПА – 55 лет», «Виртуальная 
экскурсия по библиотеке», «Один день из жизни библиотеки», целью которых 
является ознакомление пользователей всех категорий с библиотекой и её 
современными информационными услугами. В 2012-2013 годах все видеоролики 
выставлены в популярном видеосервисе You-Tube и транслируются на плазменных 
ТВ в холлах корпусов академии. В 2014 году планируется создать рекламный 
видеоролик о библиотеке для абитуриентов УИПА в социальной сети «ВКонтакте». 

На сайте разработано активное окно для рекламы отдельных видов услуг и 
мероприятий, событий в библиотечной жизни, обратной связи с пользователями в 
виде форума «ВКонтакте». Лента активности содержит: новости дня, информацию 
рекомендательного характера, сведения о лауреатах литературных премий, 
высказывания великих людей о книге и чтении. «ВКонтакте» происходит 
неформальное общение с пользователями, где они могут оставлять свои пожелания, 
предложения, замечания о работе библиотеки. 

В 2013 году информация о Научной библиотеке УИПА представлена в 
Википедии на трёх языках, с интерактивными ссылками на сайт библиотеки и 
электронный архив библиотеки. 

Использование компьютерных технологий в воспитательной работе — это не 
дань моде, а необходимость, продиктованная сегодняшним уровнем развития 
образования и обязательная составляющая повышения качества системы 
образования в целом. 

Технические возможности применения в воспитательной работе библиотеки 
современных информационных технологий, мультимедийных средств практически 
безграничны. Это и презентации к массовым мероприятиям с использованием 
слайд-фильмов, аудио-записей, видеокомпозиций, и видеоролики, и виртуальные 
выставки, и флеш-мобы. 

При проведении воспитательных мероприятий эмоциональный эффект 
значительно усиливается благодаря использованию аудиовизуальных средств. 
Сотрудники библиотеки каждому мероприятию готовят презентацию (фильм) и 
демонстрируют её на экране с помощью видеотехники. Так подготовлены и 
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состоялись многие массовые мероприятия, например: 
1. Вечер-встреча для участников Всеукраинского конкурса студенческих 

научных работ и иностранных студентов младших курсов «Харьков – Родина моя» 
сопровождался демонстрацией фильма о Харькове «Welcome to Kharkov», была 
организована традиционная книжная выставка. 

2. На вечере-встрече с представителем департамента социальной защиты 
населения ХОДА Сухоруковой Натальей Андреевной «Гендерные проблемы 
современного мира» были представлены виртуальная экскурсия по гендерному 
музею, видеоматериалы по гендерному вопросу. 

3. Литературный час «Як коротко і страшно пише ця людина»: к 140-летию 
со дня рождения Василия Стефаника был проведен с демонстрацией отрывков из 
кинофильма Леонида Осыки «Каменный крест», созданного по мотивам новелл 
В.С. Стефаника. 

Кроме того, к участию в массовых мероприятиях активно привлекаются 
студенты, в т.ч. студенты-иностранцы. Так, литературный вечер «Поэт Махтумкули 
Фраги и Тарас Шевченко – национальная гордость дружественных стран» 
сопровождался иллюстрационно-документальной слайд-презентацией о великих 
поэтах, чтением стихов Т.Г. Шевченко на русском, украинском, туркменском, 
турецком и английском языках. Студенты исполнили песни на слова Махтумкули 
Фраги в сопровождении национального струнного инструмента – дутара. 

К проведению мероприятий, посвященным важнейшим событиям в 
культурной жизни страны, как правило, приглашаются представители творческих 
организаций города. Так, гостями литературного вечера в честь 200-летия со дня 
рождения великого украинского поэта «Женщины в жизни и творчестве 
Т.Г. Шевченко» стали кандидат искусствоведения, доцент кафедры воспитания и 
развития личности института усовершенствования учителей г. Харькова Чуркина 
Виктория Григорьевна и её дочери Светлана и Дарина. Они исполнили несколько 
песен на слова поэта под аккомпанемент бандуры. В исполнении сотрудников 
академии прозвучали его стихи. На библиотечном сайте представлена виртуальная 
выставка. 

Внедрение коммуникативных технологий в культурно-воспитательную работу 
требует дальнейшего поиска креативных форм и методов. Один из них – более 
широкое использование в практике работы формата флеш-моба. Впервые 
опробовали эту методику в дни празднования 66 годовщины Победы в Великой 
отечественной войне на тему «Цветы войны – цветы Победы». 

К Всеукраинскому дню библиотек был подготовлен флеш-моб, во время 
которого на всех плазменных панелях в холлах академии пользователям 
демонстрировался видеоролик «Один день из жизни библиотеки». 



 56 

Сегодня мы являемся свидетелями того, как меняется библиотека, её 
функции, меняются запросы пользователей, и как следствие – библиотечные 
формы и технологии. Поэтому формы воспитательной работы должны быть  
мобильными, многофункциональными и вариативными, совмещающими в одном 
месте печатную продукцию и аудиовизуальную. 

Особое значение в интеллектуальном развитии личности имеет воспитание 
информационной культуры, которая должна обеспечивать возможность 
непрерывного образования человека, самостоятельного наращивания знаний, 
изменения сферы деятельности, регулирования собственного поведения на основе 
всестороннего анализа ситуации. Библиотека уделяет этому направлению особое 
внимание. На занятиях по информационной культуре студенты учатся работать с 
информацией с использованием современных информационных технологий. 
Учатся информационно-библиографическому поиску, обработке и оформлению 
найденной информации, знакомятся с ресурсами удалённого доступа, подробно 
знакомятся с библиотечным сайтом и поисковыми возможностями электронного 
каталога библиотеки. Занятия проводятся в форме слайд-лекций с использованием 
компьютерних технологий, что способствует закреплению за библиотекой позиции 
и имиджа современной библиотеки инновационного типа. 

В помощь студентам библиотека создаёт разнообразные рекламно-
информационные издания: буклеты, книжные закладки, флаера (рекламные 
листовки). Всем первокурсникам при записи в библиотеку выдаются закладки-
памятки с необходимой информацией о библиотеке (контакты, сервисы, 
электронные адреса сайтов и т.д.); выдаются единые читательские билеты с QR-
кодом. О том, как им пользоваться, рассказывается в видеоинформации, 
размещённой в «ВКонтакте». 

Научная библиотека стремится идти в ногу со временем, сегодня — это 
универсальный информационный центр, который обеспечивает образовательный, 
научно-исследовательский, воспитательный процессы академии и является 
носителем высокой технологической культуры обслуживания. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ОСВІТНІХ ТА НАУКОВИХ  ПОТРЕБ СПЕЦІАЛІСТІВ  

ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ 
 
Досягнення нової якості освіти залежить від рівня інформаційно-

бібліотечного обслуговування, тобто бібліотека вищого навчального закладу стає 
сьогодні  інформаційним центром забезпечення оптимальної освітньої і наукової 
діяльності закладу. Наукова бібліотека УІПА є складовою інформаційного 
середовища академії  і  посередником між постійно зростаючим потоком 
інформації та її користувачами, постійно вдосконалює свою діяльність.  В своїй 
роботі по розвитку галузевого інформаційного ресурсу з інженерної педагогіки 
бібліотека керується основними принципами побудови системи професійно-
технічної освіти в Україні, що  обумовлюють певну інтеграцію технічних та 
гуманітарних знань. Якісний інформаційно-бібліографічний супровід навчального 
процесу, що спрямований як на навчання професії і оволодіння новими 
технологіями у предметній сфері, так і на опанування методиками їх викладання 
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певною мірою впливає на ефективність підготовки фахівців інженерно-
педагогічного профілю. 

З 1995 року в Українській інженерно-педагогічній академії функціонує 
Спільна з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
науково-дослідна лабораторія з проблем інженерно-педагогічної освіти, яка в 2010 
році стала навчально-методичною лабораторію. У 2012 році Наукова бібліотека 
приєдналася до науково-дослідницької діяльності цієї лабораторії і в межах 
співпраці з нею здійснює  науково-дослідну роботу «Системна організація 
інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної 
освіти». Мета дослідження – обґрунтувати та експериментально перевірити 
розроблені теоретичні та методичні основи системної  організації інформаційно-
бібліографічного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти при 
вирішенні професійних завдань підготовки компетентних інженерно-педагогічних 
кадрів відповідно до світових вимог. 

На перших етапах дослідження (2012-2013 рр.) визначено, що інженерно-
педагогічна підготовка фахівців стає більш ефективною за умови розробки і 
впровадження в практику діяльності ВНЗ інженерно-педагогічного профілю  чіткої 
системної організації інформаційно-бібліографічного супроводу навчального 
процесу. Системний вимір – одна з істотних передумов цієї діяльності, який 
дозволив  розробити принципову схему і модель системної організації 
інформаційно-бібліографічного забезпечення діяльності студентського, 
викладацького та адміністративного секторів інженерно-педагогічної освіти. Вона 
має багаторівневий, багатоаспектний характер,  і враховує потреби для: 

• навчальної діяльності студентів інженерно-педагогічних спеціальностей 
• наукової діяльності студентів інженерно-педагогічних спеціальностей 
• правової діяльності студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. 
• забезпечення пошуково-дослідницької діяльності викладачів, аспірантів  

УІПА 
• забезпечення інформаційної підтримки  діяльності викладачів та майстрів 

виробничого навчання ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 
• управлінської діяльності адміністрації навчального закладу.  
Особливістю системної організації інформаційно-бібліографічного 

забезпечення інженерно-педагогічної освіти  є поєднання  інформаційних потоків  
інженерних знань і інноваційного розвитку педагогічної науки, освіти і практики, 
так як інженерно-педагогічна освіта за своєю сутністю є інтегративною між суто 
педагогічною і традиційною інженерною (професійною). Ця багатоаспектна 
складна динамічна система має цільові функції, спрямовані як на навчання професії  
і оволодіння новими технологіями у предметній сфері, так і на опанування 
методиками їх викладання.  

За першими результатами дослідження вже визначені основні напрямки 
розвитку інформаційного середовища  академії для забезпечення інформаційно-
бібліографічної підтримки інженерно-педагогічної освіти,   створено новий  ресурс 
галузевого спрямування для інноватизації освітянських процесів з єдиною точкою 
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доступу на сайті Наукової бібліотеки у розділі «Інженерно-педагогічна освіта». В 
ньому, зокрема, представлено інформацію про навчально-методичну лабораторію з 
проблем інженерно-педагогічної освіти через інтерактивне посилання на сайт 
академії, повні тексти статей збірника наукових праць «Проблеми інженерно-
педагогічної освіти», інформація про наукову школу з проблем інженерно-
педагогічної освіти та повнотекстовий ресурс  «Інженерно-педагогічна освіта в 
дослідженнях науковців», інтерактивне посилання до галузевої реферативної бази 
даних з психолого-педагогічних питань на сайті ДНПБ України ім. 
В.О.Сухомлинського.  Представлено також вторинний бібліографічний ресурс у 
вигляді науково-допоміжних, тематичних покажчиків та рекомендаційних списків 
літератури за тематикою досліджень навчально-методичної лабораторії. Перелік 
наукової періодики України з питань педагогіки і психології допоможе здійснювати 
оперативну  адресну пошукову роботу, а Wеb-ресурси нададуть можливість 
організації роботи по міжвузівському співробітництву в галузі інженерної 
педагогіки. Для інформаційної підтримки керівників, викладачів, майстрів 
виробничого навчання ПТНЗ  організовано рубрику «Професійно-технічна освіта». 

Поряд з цим для забезпечення інформаційної підтримки у справі  інженерно-
педагогічної підготовки  фахівців працівниками  НБ УІПА започатковано серію 
публікацій з питань інноватизації освітянських процесів у вигляді бібліографічних 
покажчиків, списків літератури науково-допоміжного та рекомендаційного 
характеру, які у збірнику наукових праць «Проблеми інженерно-педагогічної 
освіти» знаходять відображення у  розділі «Інформація». Це надає можливість 
науковцям, педагогам, аспірантам, студентам розширити знання і  бути 
поінформованими з питань інновацій освіти, підготовки педагогічних кадрів, тощо. 
Продовження  серії публікацій з питань інноватизації освітянських процесів 
сприятиме плідній співпраці з користувачами фахового видання. 

Сьогодні бібліотека спрямовує роботу на  розробку методики використання 
інформаційно-бібліографічного забезпечення навчальної, наукової, правової  
діяльності студентів інженерно-педагогічних спеціальностей, пошуково-
дослідницької діяльності викладачів, аспірантів  УІПА, інформаційної підтримки 
діяльності викладачів та майстрів виробничого навчання ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації та управлінської діяльності адміністрації навчального закладу. 

Підготовка спеціаліста  інженерно-педагогічного напрямку, як і діяльність 
інженера-педагога, повинна забезпечувати кваліфікаційні уміння для вирішення 
професійних завдань здійснення збору, обробки. аналізу та систематизації як 
науково-технічної інформації з певної теми  своєї професійної  галузі, так і 
здійснювати професійно-освітні функції у сфері професійно-технічної та вищої 
професійної освіти. Таким чином, запорукою майбутньої кваліфікованої та 
успішної трудової діяльності інженера-педагога має стати  його інформаційна 
компетентність, яка формує систему знань, необхідних для прийняття рішень з 
організації самостійного пошуку інформації. Важливим для майбутнього фахівця є 
також правильне оцінювання отриманих відомостей, використовування їх, 
зберігання і переробка  для своїх потреб, вміння  створювати нову інформацію на 
якісно новому рівні. Сьогодні інформаційна компетентність інженера-педагога 
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трактується як готовність до активного використання  професійно-орієнтованих 
інформаційних технологій в сфері професійної діяльності.  

Та, незважаючи на знання технологічних аспектів інформатизації, сучасні 
фахівці володіють поверхневим рівнем інформаційної культури, відчувають 
суттєвий дефіцит спеціальних знань про джерела інформації і вміння професійно 
працювати з нею, що негативно впливає на продуктивність  навчальної, наукової, 
дослідницької та професійної діяльності інженера-педагога.  

Тому необхідною частиною своєї діяльності бібліотека  вважає сприяння 
підвищенню у користувачів  культури роботи з інформацією в рамках реалізації 
професійно-навчальних програм. Задля вирішення цього завдання бібліотека 
проводить цілеспрямовану роботу по  формуванню інформаційної культури для 
усіх категорій користувачів шляхом лекційних, практичних занять, консультаційної 
допомоги, віртуального сервісу тощо. Для інтенсифікації процесу навчання 
вирішено надати перевагу електронним продуктам та послугам і за результатами 
дослідження  «Системна організація інформаційно-бібліографічного забезпечення 
розвитку інженерно-педагогічної освіти» створити електронний  бібліографічний  
довідник  «На допомогу інженеру-педагогу» з методичними  рекомендаціями по 
використанню інформаційно-бібліографічних ресурсів галузевого спрямування. 
Завдяки використанню комп’ютерних технологій у користувача з’явиться 
можливість отримувати максимальний об’єм навчальних матеріалів «собі на стіл» 
для багаторазового звернення до теоретичного матеріалу у зручному  для нього  
темпі і режимі, вибудовувати власну траєкторіє навчання і перевіряти рівень знань 
засвоєння навчального матеріалу в ході вивчення курсу.  

Таким чином, Наукова бібліотека крок за кроком посилює інноваційну 
складову системної організації інформаційно-бібліографічного розвитку інженерно-
педагогічної освіти в процесі виконання наукового дослідження.  
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САЙТ БИБЛИОТЕКИ КАК ИНФОРМАЦИОННО- 
КОММУНИКАЦИОННЫЙ РЕСУРС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 
 

Нет нужды повторять очевидное, развитие Интернета открыло для 
библиотеки новый уровень возможностей для обслуживания своих пользователей, 
именно поэтому современная библиотека должна быть представлена в глобальных 
сетях. Воплощением идеи современного канала доступа к разнообразным 
библиотечным услугам и информационным ресурсам стали библиотечные Web–
сайты, которые  становятся неотъемлемой частью современной библиотеки и 
поэтому воспринимаются как презентация ее образа в информационном 
пространстве. 

С конца 2011 года в ЦГБ им. В.Г. Белинского функционирует официальный  
Web-сайт  http://belinskogo.kh.ua. Срок не велик, чуть больше двух лет. Пока 
реализован минимум от задуманного. Но планы  грандиозные, мы в постоянном 
поиске новых оригинальных идей по привлечению пользователей и мечтаем об 
идеальном сайте, с доступом в электронный каталог, полным сервисом 
информационных услуг и материалов, развитием интерактивных форм общения  с 
пользователями. 

Большое значение для посетителя сайта имеет первое впечатление от его 
главной страницы, удобства восприятия информации, доступа к  основным 
разделам. Не менее важна и дальнейшая мысль посетителя, которую он формирует, 
путешествуя разделами сайта библиотеки. Особое внимание к  оформлению и 
структуре сайта, удобная навигация,  максимально простое общее меню. Сразу 
скажу, что основным потребителем  информации на сайте публичной библиотеки 
был определен именно читатель, всё ориентировано на его комфортное пребывание 
на страницах сайта и получение наиболее полной информации по любому вопросу.  

Кратко о содержании сайта. Основные разделы: «О библиотеке», включает 
в себя историю библиотеки, контактную информацию, кроме того информацию о 
библиотеках филиалах ЦБС Дзержинского района; «Пользователю» - правила 
пользования библиотекой, интернет – центром;  «Ресурсы и услуги», здесь 
рассказывается об Электронном каталоге корпоративной сети, представлены 
Виртуальные справочно-консультативные службы, Виртуальные выставки; 
«Новости и анонсы», – все происходящее в библиотеке и планируемое, кроме того, 
три последние новости выделены в отдельные закладки, кликнув на которые можно 
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прочесть о них поподробнее. «Творческие объединения», – здесь представлена 
информация о функционирующих в библиотеке творческих объединениях и 
клубах; «Коллегам – библиотекарям».  

Для комфорта пользователей, наиболее значимые на наш взгляд подразделы 
мы выделили в отдельный пункт меню или отдельную вкладку. «Служба 
информационной помощи гражданам», «Женский информационный 
социокультурный центр», «Литературный конкурс имени В.Г.Белинского», «Акция 
к 70-летию Победы», «Виртуальная справка», готовящиеся сотрудниками 
библиографического отдела, дают возможность раскрыть фонд библиотеки через 
публичную демонстрацию в сети Интернет, «Онлайн-консультация». В календаре 
событий отмечены числа, проведенных или анонсируемых мероприятий. Кликнув 
на заинтересовавшую фотографию во вкладке «Наши фотографии», пользователь 
попадает в новость. Вкладка «Советуем почитать» иллюстрировано расскажет о 
новых книгах, поступивших в библиотеку. Есть две доски объявлений, на которых 
помещается информация о проводимых в библиотеке конкурсах, акциях. В правом 
верхнем углу расположена карта Харькова, с указанием, как пройти в нашу 
библиотеку. 

С июня 2012 года мы следим за рейтингом сайта. В этот месяц сайт 
библиотеки посетило 29 пользователей, а в марте 2014 года – 746. Кроме того 
радуют такие показатели, как количество просмотров, их глубина, динамика, 
сессий на посетителя и другие. 

Неотъемлемой частью Web-сайта библиотеки является виртуальная 
справочная служба.  «Виртуальная справка» дает возможность расширить зону 
обслуживания за счет удаленных пользователей, позволяет абонентам, 
находящимся вне библиотеки, с помощью консультанта библиографа значительно 
сократить время самостоятельного поиска и получить квалифицированный ответ 
ведущих специалистов библиотеки.  «Виртуальная справка» на нашем сайте начала 
свою работу с 2012 года. Библиографы с удовольствием окунулись в процесс, 
стараясь выполнять справки как можно оперативнее и конкретнее, используя 
справочно-библиографический аппарат библиотеки, корпоративный электронный 
каталог, ресурсы крупных библиотек, а также онлайн ресурсы всемирной паутины.  

Для пользователя все оформлено довольно просто. Достаточно кликнуть на 
вкладку «Виртуальная справка» и в открывшемся окне написать свое имя и вопрос. 
Кликнув кнопку «Задать вопрос»  ожидать ответ. Здесь же можно ознакомиться с 
архивом выполненных справок, правилами пользования.   

Справки практически всех видов. Ответы даются на том языке, на котором 
был задан вопрос. 

В процессе работы выяснилось, что вопросы психологического и 
юридического плана лучше адресовать специалистам. К работе в «Виртуальной 
справке» были привлечены волонтеры: психолог и юрист. Справка была разделена 
на три части. Спроси у библиографа, Спроси у психолога, Спроси у юриста. За 
время существования виртуальной справочной службы  было выполнено 
38 справок. Из них 29 – в 2013 году. Кажется немного, но актуальность  
существования такой службы в библиотеке очевидна.  «Виртуальная справка» 
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привлекает новых пользователей, делает рекламу сайта и самой библиотеке и ее 
сотрудникам.  

С 2013 года пользователь может получить ответ в режиме реального 
времени в форме онлайн консультаций, зайдя на сайт.  Чаще всего это запросы о 
наличии определенного издания в фонде библиотеки, наличие книги на полке, 
график работы библиотеки и другие…. 

Еще одним ресурсом для предоставления удаленным пользователям 
информации,  стала Служба информационной помощи гражданам «Громада – 
бібліотека – влада», которая предоставляет доступ к социально значимой 
информации (пенсионное обеспечение, социальные льготы, и т.п.) и к электронным 
административным (государственным) услугам, на страницах сайта и в Центрах - 
библиотеках ЦБС Дзержинского района. Здесь к власти может обратиться каждый 
гражданин,  с целью бесплатных консультаций по правовым вопросам, вопросам 
пенсионного законодательства и  социальных гарантий.  

Закладка Служба информационной помощи гражданам познакомит Вас 
со Структурой  городской власти и даст возможность войти в Виртуальную 
приемную городского головы  Кернеса Геннадия Адольфовича. В 
Закладке Телефонный справочник собраны телефоны, по которым Вы сможете 
связаться с представителями местных властей. Закладка Официальные 
правительственные сайты дает возможность доступа на все сайты Центральных 
органов власти. Закладка Общественная приемная позволит Вам самостоятельно 
задать вопрос юристу или  психологу нашего Центра и в кротчайшие сроки 
получить развернутый ответ на страницах сайта.  Удаленный пользователь может 
сам воспользоваться собранными полезными ссылками на сайты органов власти, 
официальных организаций и общественных учреждений или обратится к 
сотруднику библиотеки, который поможет найти необходимую информацию 
непосредственно в стенах библиотеки, либо удаленно.  

Говоря о взаимодействии с пользователями нельзя не упомянуть о 
Социальных сетях. С каждой странички сайта можно  перейти на странички в 
Социальных сетях. Это расширяет информационные возможности сайта и дает 
дополнительные коммуникационные возможности пользователям. 

Пользователи стремятся получить весь комплекс современных 
информационных услуг, а современная  библиотека должна предоставить их.  

Мечтая об идеальном сайте, мы будем ориентироваться на пользователей: 
принимать во внимание их потребности, обеспечивать им своевременность и 
простоту работы с сайтом, реагируя на оценку сайта и обратную связь. 
Способствовать взаимодействию пользователей  с сайтом; при необходимости - 
стимулировать пользователей задавать вопросы, обмениваться информацией, 
проводить дискуссии. Сайт будет доступным для всех пользователей независимо от 
их физических ограничений или используемых технологий, включая навигацию, 
содержание и элементы интерактивности. 
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МОЖЛИВОСТІ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЙ ДЛЯ БІБЛІОТЕК 

 
Розвиток сучасних напрямів суспільних комунікацій обумовлює потребу в 

нових каналах інформаційної взаємодії бібліотек з читачами. Бібліотекам 
необхідно опановувати нові комунікаційні канали для зв'язків з громадськістю. 
Одним з можливих шляхів розвитку в цьому напрямі є проведення онлайн-
конференцій. 

Онлайн-конференції (веб-конференції, інтернет-конференції) – це 
технології та інструменти для онлайн-зустрічей та спільної роботи в режимі 
реального часу через Інтернет. З їх допомогою можна проводити онлайн-
презентації, спільно працювати з документами і додатками, синхронно 
переглядати сайти, відеофайли і зображення. 

При проведенні онлайн-конференцій існує три ролі: власник, доповідач та 
учасники. 

Власник – організовує і розпочинає конференцію, має право підключати і 
відключати учасників, призначати доповідачем будь-якого учасника, а також 
завершувати конференцію. 

Доповідач – демонструє матеріали зі свого комп'ютера: презентації, 
документи, веб-сторінки, вікна запущених додатків тощо. 

Учасники – виступають у конференції в основному як пасивні глядачі, 
однак мають деякі можливості для інтерактивного спілкування. Учасник може 
запросити у доповідача доступ до документа, що демонструється, попросити 
слово, брати участь в опитуваннях. 

Процедура проведення онлайн-конференцій 
Збір запитань здійснюється за допомогою відповідної онлайн-форми. 

Запитання приймаються протягом всього часу до початку конференції та під 
час її проведення. Один учасник може залишити необмежену кількість 
запитань. З метою запобігання інтернет-хуліганству, запитання від відвідувача 
сайта, направляється до операторів у прес-центрі, які спільно з консультантом 
їх відбирають, при необхідності вносять корективи. Після того, як запитання 
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пройшло перевірку, воно передається на монітор учасника конференції який 
відповідає. Відповідь на запитання, яку дає учасник онлайн-конференції, 
стенографується, після чого і запитання, і відповідь стають доступними 
відвідувачам сайта; усі запитання, що ставляться безпосередньо в прес-центрі 
також стенографуються і є доступними для перегляду відвідувачами сайту. 

Після проведення онлайн-конференції готується звіт про онлайн-прийом з 
публікацією запитань і відповідей на сторінці сайта, що присвячена онлайн-
конференції. 

Сервіси для онлайн-конференцій можуть надавати такі можливості та 
інструменти: 

• демонстрація презентацій; 
• моніторинг присутності учасників; 
• спільний доступ до екрану або до окремих додатків (screen sharing); 
• інтерактивна дошка (whiteboard); 
• синхронний перегляд веб-сторінок (co-browsing); 
• можливість зміни ведучого; 
• модерація онлайн-зустрічей; 
• можливість віддавати контроль над мишею і клавіатурою; 
• анотація екрану; 
• текстовий чат; 
• інтегрований VoIP- зв'язок ; 
• відеоконференцзв'язок; 
• зворотний зв'язок (наприклад, опитування або оцінки); 
• планування зустрічей і запрошення учасників; 
• запис онлайн-конференції. 

Принцип роботи онлайн-конференцій 
Учасникам конференції не потрібно попередньо встановлювати програмне 

забезпечення на свої комп'ютери – установлення необхідних модулів 
відбудеться автоматично при вході в конференцію. Після запуску у кожного 
користувача буде відкрито вікно програми, в якому відображається документ, 
що показує доповідач, список учасників, вікно обміну миттєвими 
повідомленнями, панель з відображенням веб-камер. 

Сфера застосування веб-конференцій 
Проведення невеликих інтерактивних нарад. Онлайн-конференція 

дозволяє доповідачу демонструвати зі свого комп'ютера, наприклад, 
презентацію PowerPoint. На відміну від звичайного поширення файлу 
презентації між учасниками, використання онлайн-конференції гарантує, що 
обговорюють саме той слайд, який показує доповідач. 

Проведення дистанційного навчання. Такі можливості онлайн-
конференцій, як показ презентацій, надання віддаленого доступу до документів 
і демонстрація вікон запущених додатків, особливо, якщо їх використання 
супроводжується аудіоконференцією, можуть бути досить гнучко використані 
при проведенні курсів дистанційного навчання. Додатковими можливостями, 
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які можуть бути корисними для підвищення ефективності таких сесій, є 
організація опитувань учасників, поширення між ними файлів. 

Демонстрація програмного забезпечення. Доповідач демонструє ПО зі 
свого комп'ютера, а інші учасники спостерігають за його роботою. Крім цього 
доповідач може дозволити будь-кому з учасників віддалено працювати з 
програмою за допомогою функції віддаленого доступу. 

Онлайн-консультації фахівців. Якщо до служби підтримки звертається 
клієнт, якому потрібна допомога в налаштуванні програмного забезпечення на 
його комп'ютері, то фахівець підтримки може ініціювати онлайн-конференцію з 
клієнтом, передати клієнту права доповідача і попросити відкрити доступ до 
вікна потрібного додатка. Після цього фахівець підтримки зможе 
налаштовувати і працювати з ПЗ. 

Спільна робота над документами. При обговоренні і правці документів 
існує вірогідність збільшення кількості версій документа, що пересилається 
поштою, при паралельному внесенні правок різними учасниками процесу. За 
допомогою онлайн-конференції можливо здійснювати правку єдиного 
документа безпосередньо під час обговорення, передаючи права віддаленого 
доступу по черзі ініціаторам правок. Після спільної роботи всім учасникам 
розсилається єдиний оновлений документ. 

Першою популярною програмою для онлайн-конференцій, що дозволяє 
спілкуватися і працювати над додатками та документами в режимі реального 
часу, була програма Microsoft NetMeeting. Веб сервіси надають різні 
інструменти для онлайн-конференцій, які працюють безпосередньо в браузері 
або за допомогою «тонкого клієнта». Ці сервіси дозволяють брати участь в 
онлайн-зустрічі незалежно від платформи комп’ютера. Зараз існує величезна 
кількість сервісів для проведення онлайн-конференцій, хотілося б зупинитися 
на деяких  безкоштовних. 

TokBox  
З'явився як безкоштовний сервіс відеоконференцій, але трансформувався в 

цікавіший проект – OpenTok. Це сервіс, що дозволяє вбудувати груповий 
відеочат на будь-який сайт, сторінку соцмережі або мобільний додаток. 
Підтримує до декількох тисяч глядачів одночасно. Інтегрується в існуючий 
простір і щоб поговорити не потрібно відсилати клієнтів, читачів і колег на 
інший сайт. Сервіс має похвилинну тарифікацію. До 25 000 хвилин (400 годин) 
розмови на місяць безкоштовні, до 75 000 (1250 годин) коштують 250$. 

ooVoo 
Безкоштовний сервіс, що дозволяє проводити відеоконференції з 

декількома учасниками, кількість яких не може перевищувати 12 чоловік. 
Працює на будь-яких платформах: Windows, Mac, Android. Крім відеодзвінків 
дає можливість записувати і відсилати відео, текстові повідомлення, файли 
розміром до 25 Мб. Особливо зручно, що запис можна практично в один клік 
завантажити на YouTube. Реєструючись в ooVoo, можна вказати ім'я 
користувача та пароль Facebook, і тоді список контактів автоматично 
синхронізується зі списком друзів у FB. 
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Mikogo 
Цей сервіс можна використовувати для проведення вебінарів, онлайн- 

презентацій, онлайн-нарад або віддаленого саппорта за допомогою функції 
screen-sharing, віддаленого контролю і передачі файлів. Сервіс вимагає 
установлення десктоп клієнта, який працює на Mac і Windows, має доступний 
плагін для Skype. Mikogo абсолютно безкоштовний, при цьому розробники 
заявляють максимальну кількість одночасних користувачів – 200. Існує 
можливість відключити деякі функції, що дозволяє налаштовувати Mikogo 
відповідно до потреб власника. 

Hangouts 
Google+ Hangouts дозволяє організувати спілкування у форматі групових 

відеоконференцій. Можна показати іншим учасникам, що відбувається на 
екрані вашого комп'ютера, надавши спільний доступ до будь-якого відкритого 
вікна програми. Одночасно в зустрічі можуть брати участь 10 осіб. 

OnWebinar 
Це безкоштовний сервіс для проведення онлайн-конференцій, вебінарів і 

відеотрансляцій. Для комфортної роботи є все необхідне: трансляція відео, 
загальний і персональний чат, спільні ресурси (дошка малювання, презентації, 
показ робочого столу, файли і посилання), проведення опитувань і 
відеоконференцій. Ці можливості можуть бути доступні прямо на вашому сайті 
(досить додати сторінку з кодом віджету).  

Quatla  
Використовуючи цей сервіс, можна надавати безкоштовні або платні 

індивідуальні або групові онлайн аудіо- відеоуроки, використовуючи унікальну 
платформу онлайн-навчання Quatla Class. Система дозволяє вести свій блог, 
розміщувати там інформацію про себе, свій предмет, уроки та курси, а також 
спілкуватися з колегами й учнями. Також можна розміщувати і надавати учням 
всі необхідні і факультативні навчальні аудіо, відео та текстові матеріали на 
платній або безкоштовній основі.  

Отже, проведення онлайн-конференцій у бібліотеках дозволить 
оперативніше обслуговувати користувачів, допоможе зробити спілкування 
універсальнішим, покращити імідж бібліотеки, спілкуватися з колегами, 
користувачами, які знаходяться не тільки у різних приміщеннях бібліотеки, але 
й у різних куточках країни.  
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ВИРТУАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОГО  

ЛИТЕРАТУРНОГО КЛУБА (ОПЫТ РАБОТЫ НБ ХНУРЭ) 
 

Воспитательная работа является одной из составляющих учебного 
процесса ХНУРЭ и культурно-просветительской деятельности библиотеки. 
Хотя круг учебных и научных интересов студентов лежат в плоскости 
компьютерных наук, телекоммуникационных технологий, автоматизированных 
систем, многим из них присуще стремление к творчеству. Наша задача помочь 
таким студентам в реализации своих талантов. С этой целью при отделе 
художественной литературы в 2006 г. создан литературный клуб «Озарение». 
За эти годы состав клуба менялся, но неизменным оставалось желание 
общаться с «родственными душами», делиться своими творческими 
достижениями, обсуждать литературные произведения, философские, 
исторические, морально-нравственные вопросы. 

Наши «озаренцы» талантливы во всем: они не только пишут стихи и 
прозу, но и рисуют, танцуют, поют, играют на различных музыкальных 
инструментах, а также помогают в оформлении тематических вечеров, создавая 
своими руками поделки из бисера, бумаги, ткани и других  материалов. Все эти 
способности находят применение не только в литературном клубе, но  и при 
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проведении различных массовых мероприятий, организуемых как самой 
библиотекой, так и совместно со студенческим клубом, сенатом и профкомом. 
Среди самых запоминающихся можно отметить «Гоголь-фэнтези» 
(театрализованная постановка, посвященная к 200-летию со дня рождения 
Н. В. Гоголя), литературно-музыкальные вечера «Ваше Величество - Женщина» 
к Международному женскому дню, концерты ко Дню Победы, ко Дню 
университета и др.  

На web-сайте (http://www.lib.kture.kharkov.ua) библиотеки ХНУРЭ в 
рубрике «Культурно-просвітницька робота» имеется подрубрика  
«Литературная гостиная», в которой все желающие могут прочитать Устав 
литературного клуба в стихотворной форме, ознакомиться с фотографиями  
проведенных мероприятий клуба. Основное место отводится поэтическому  
творчеству участников литературного клуба «Озарение». 

Кроме этого, мы  проводим в игровой форме web-викторины для 
читателей с целью ознакомления с литературным наследием писателей, 
историческими особенностями библиотечного и издательского дела  в разных 
странах; к празднованию знаменательных дат (Например: ко Дню Влюбленных, 
Международному дню книги и авторского права). 

В наше время библиотеки активно стали использовать возможности 
социальных сетей. Литературный клуб «Озарение» имеет тоже свою страницу 
«ВКонтакте» (http://vk.com/ozarenije). Сегодня на ней 113 подписчиков. На 
странице есть рубрика «Обсуждение», где участники делятся своим мнением по 
интересующим их вопросам, фотоархив из 58-ми альбомов с фотографиями с 
различных мероприятий литклуба. Здесь же на «стене» вывешиваются 
объявления обо всех предстоящих событиях: встречах, вечерах, конкурсах и 
другие. Очень удобно, что со страницы «ВКонтакте» можно зайти в 
«Литературную гостиную» на сайте библиотеки и наоборот. 

Наличие этой страницы «ВКонтакте» дает возможность проводить 
литературные конкурсы: «Предчувствие» (ноябрь 2012 г.), «Тайное и явное» 
(апрель 2014 г.). Участники анонимно выставляли свои стихи на web-странице 
в социальной сети «ВКонтакте». Первое место по голосованию жюри заняла 
Мария Родинко (студентка гр. БИКС-10-1) за стихотворное произведение 
«Предчувствие» и получила медаль, которую разработал один из участников 
литературного клуба Малеев Алексей. Кто победит в литературном конкурсе 
«Тайное и явное», для нас остается загадкой, завеса которой поднимется 
24 апреля, когда жюри объявит результаты. 

Хотелось бы заметить, что члены литклуба не только принимают участие 
в мероприятиях, которые проводит библиотека, но и активно  предлагают свои 
темы, конкурсные идеи, самостоятельно разрабатывают сценарии заседаний, 
праздников. Нельзя не отметить литературно-музыкальные вечера, 
посвященные творчеству Александра Блока, Николая Гумилева, Сергея 
Есенина, Эриха Марии Ремарка; поэтический спектакль «Вікновірші». В 
Литературной гостиной клуба  проводятся встречи с поэтами и писателями 
Слобожанщины, вызывающие  неизменный интерес как у литклубовцев, так и у 
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посетителей библиотеки. Нашими гостями в  разное  время были: Ирина Евса, 
Андрей Костинский, Инна Мельницкая, Генри Лайон Олди, Мария Грабовская, 
Станислав Минаков, Нина Виноградова и другие. 

Мы считаем, что эти тенденции очень важны в работе с молодежью 
потому, что отображают главный принцип  просветительской деятельности  
библиотеки – заинтересовать молодежь, поддержать и развить умения и 
таланты, привлечь к проведению мероприятий и направить к самостоятельному 
культурному развитию. 
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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА КОРИСТУВАЧА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ 

ПРОСТОРІ БІБЛІОТЕКИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ) 
 
Значення інформації сьогодні важко переоцінити – людство перебуває на 

шляху формування інформаційного суспільства, суспільства, побудованого на 
знаннях. Інформаційні ресурси стають визначальними й активно витісняють із 
системи цінностей ті, які мають виражену матеріальну природу. Цінністю 
виступають кваліфікація, компетентність, інтелектуальні можливості й 
здібності людей, які застосовуються в процесі створення інформаційних 
ресурсів і їх подальшого використання [2, с. 5]. За цих умов інформаційна 
культура (ІК) стає важливим показником загальної культури особистості. До 
головних завдань інформаційної культури особистості (ІКО) фахівці відносять 
активізацію й систематизацію накопиченого індивідуумом інформаційного 
потенціалу, формування інформаційного світогляду, застосування знань і 
навичок інформаційного самозабезпечення власної навчальної, професійної або 
іншої пізнавальної діяльності. Ученими виокремлюються такі складові 
компоненти ІКО як світоглядний, морально-правовий, психологічний, 
комунікативний, лексичний, бібліотечно-бібліографічний, інтелектуальний і 
інформаційно-технологічний. Ці компоненти є взаємопов’язаними, 
рівноцінними й у сукупності утворюють єдине ціле, що дозволяє стверджувати 
про те, що ІК сприяє гармонізації внутрішнього світу особистості, 
встановленню рівноваги з навколишнім інформаційним простором та 
забезпечує готовність жити в інформаційному суспільстві. ІК дозволяє не лише 
адаптуватися й комфортно існувати в сучасній інформаційній ситуації, але й 
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брати активну участь у перетворенні реальності [3, с. 38-39]. У зв’язку із цим 
пріоритетним завданням для бібліотек залишається завдання вчасно 
підготувати людей до нових умов життя та професійної діяльності у 
високоавтоматизованому інформаційному середовищі, навчити їх самостійно 
діяти в ньому, використовувати його можливості та захищатися від негативних 
впливів.  

Істотний вплив на формування інформаційної культури користувача 
(ІКК) має інформаційний простір бібліотеки, який умовно можна поділити на 
внутрішній і зовнішній. Внутрішній інформаційний простір у свою чергу 
складається з матеріальної (архітектура приміщення, дизайн інтер’єру), 
інформаційної (бібліотечний фонд, довідково-пошуковий апарат, система 
візуального орієнтування в приміщенні та її ресурсах) та емоційно-
психологічної складових (комфортність обслуговування, професіоналізм, 
доброзичливість співробітників). Отже, інформаційний простір – це певним 
чином організований простір, у центрі якого знаходиться користувач і який має 
такі якісні характеристики, як комфортність; доступність; відкритість; 
оперативність; повнота й точність у задоволенні інформаційних потреб 
користувачів; професіоналізм бібліотекарів. Вагому роль в організації 
бібліотечного середовища відіграє й колектив бібліотеки [1]. Процес 
формування ІКК є довготривалим процесом, який потребує спадкоємності, 
систематичності, координації роботи всіх відділів бібліотеки, використання 
диференційованого підходу, здійснення підбору методик та програм навчання з 
урахуванням професійної спеціалізації користувачів, їхніх інформаційних 
потреб та інформаційної підготовки, наявних навичок володіння комп’ютерною 
технікою. 

Згаданий напрям, залишаючись одним із пріоритетних у діяльності 
Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка (ХДНБ 
ім. В.Г. Короленка), має бути переглянутий у зв’язку із поглибленням 
загальносвітових тенденцій розвитку суспільства. Процес формування ІКК 
починається під час запису до бібліотеки з надання інформації про її послуги та 
інформаційні ресурси, триває під час інформаційного та довідково-
бібліографічного обслуговування у формі проведення бесід, консультацій, 
лекцій, семінарів, практичних занять. Бібліотекарі використовують цілий 
спектр форм і методів навчання (наочні, усні, друковані, електронні, 
комплексні), поєднуючи їх між собою. Не менш важливим є навчання 
користувачів роботі з інформацією електронних БД, на електронних носіях, 
опануванню комп’ютерної техніки. У ХДНБ ім. В.Г. Короленка функціонують 
два Інтернет-центри, на базі яких проводяться заняття з основ комп’ютерної 
грамотності та роботі в Інтернет для співробітників і користувачів. 

У ході локального дослідження «Формування інформаційної культури  
користувача ХДНБ ім. В.Г. Короленка» визначався рівень ІКК, його 
інформаційна поведінка в бібліотеці, сформовано робочу групу, члени якої 
аналізували діяльність книгозбірні в даному напрямі, виявляли проблеми та 
пропонували шляхи їх вирішення. Діагностика рівня ІКК бібліотеки здійснена 
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шляхом анкетування 270 відвідувачів за спеціально розробленими анкетами. 
Учасники опитування були поділені на дві цільові аудиторії – наукові 
працівники (доктори й кандидати наук, аспіранти) (27,4%) та інші категорії 
користувачів (фахівці, робітники, студенти, пенсіонери) (72,6%). 

Розроблені анкети складалися із закритих та відкритих питань, які умовно 
можна поділити на декілька блоків. Перший блок питань виявляв коло джерел 
інформації, які використовують для задоволення власних інформаційних 
потреб користувачі книгозбірні. Другий – характеризував їхні практичні вміння 
в процесі самостійного пошуку й опрацювання професійно значущої 
інформації, визначав його ефективність, а також труднощі, що при цьому 
виникають. Третій – присвячувався системі навчання основам інформаційної 
культури в ХДНБ, якості форм та методів, що застосовують бібліотечні фахівці, 
оцінці їхньої ролі в цьому процесі, отриманню пропозицій з його 
вдосконалення. 

Результати опитування засвідчили достатньо високий рівень 
інформаційної культури значної частини першої та другої цільових аудиторій. 
Однак серед учасників анкетування виявилися респонденти, які не мають 
такого рівня інформаційної підготовки. Завдання бібліотекарів – допомогти їм в 
опануванні нових знань. У зв’язку із цим нового значення набуває 
налагодження механізму взаємодії бібліотечних працівників і користувачів, 
розробка системи навчання користувачів методам самостійного пошуку 
інформації в бібліотечних фондах, базах даних, Інтернеті тощо.  

Було виявлено тяжіння всіх опитаних користувачів до використання 
текстової інформації – книг, періодики (66,3% респондентів). До кола джерел 
необхідної інформації більшості учасників анкетування ввійшли традиційні 
джерела (48,5%), серед яких у першу чергу каталоги й картотеки (11,5%), далі – 
довідкові видання (7,1%) та списки літератури (5,8%). Серед електронних 
джерел (27,5%), які в підсумку посіли друге місце, найчастіше називався 
Інтернет (10,5%). Отже, друковані видання в цілому, а особливо книги, 
виступають сьогодні важливим джерелом задоволення й розвитку пізнавальних 
інтересів усіх груп користувачів – учасників опитування. При цьому ними 
використовується весь спектр традиційних, електронних та інших джерел 
отримання інформації. У цьому контексті першочерговими завданнями для 
бібліотекарів стають: максимально повне розкриття фондів, удосконалення та 
оптимізація інформаційно-пошукової системи бібліотеки, організація доступу 
користувачів до всіх інформаційних ресурсів, забезпечення їх повним 
комплексом послуг інформаційного характеру. Анкетування виявило 
недостатнє використання респондентами окремих електронних видань (3,9%), 
ЕК (2,7%), БД (2,4%), електронних репозиторіїв (1,4%), що засвідчує 
необхідність: вирішення завдань, пов’язаних з їх комплектуванням та 
використанням; підготовки методичних вказівок, пам’яток щодо роботи з ЕР, 
створення гіпертекстових списків; проведення додаткових інформаційно-
освітніх та рекламних заходів для користувачів; забезпечення користувачів 
достатньою кількістю робочих місць. Для тих, хто лише починає працювати з 
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ЕР, блок-схеми пошуку, комп’ютерні презентації із покроковими інструкціями 
залишаються найбільш актуальними.  

Одним із засобів формування ІКК є веб-сайт бібліотеки, що містить не 
лише корисну інформацію щодо її діяльності, бібліографічні, повнотекстові, 
інформаційні ресурси віддаленого доступу (ЕК, БД, електронний фонд 
документів, видання ХДНБ ім. В. Г. Короленка, краєзнавчу електронну 
бібліотеку та ін.), але й дає можливість отримати: ряд послуг (служби 
попереднього замовлення документів (відділ обслуговування користувачів), 
електронної доставки документів та міжбібліотечного абонементу (МБА й 
ЕДД), «Віртуальну довідку» (відділ інформаційно-бібліографічної роботи); 
відповідь на запитання щодо ресурсів та послуг бібліотеки в режимі реального 
часу (через чат, скайп, телефон), електронною поштою, через персональне 
звернення до бібліографів інформаційно-довідкового сервісу «Он-лайн 
довідка». На веб-сайті розміщено рекламні відеоролики, презентації про 
діяльність книгозбірні. 

Сьогодні підвищення загального рівня ІКК тісно пов’язане із системою 
навчання його методам самостійного пошуку в наявних інформаційних 
ресурсах – бібліотечних фондах, базах даних, Інтернеті тощо. 48,5% 
респондентів вищезгаданого опитування лише частково задоволена 
результативністю самостійного пошуку, при цьому менше третини 
використовують окремі прийоми бібліографічного пошуку – такі як визначення 
теми пошуку (28,2%), пошук за ключовими словами (28%). Кожен п’ятий 
визнав недостатню обізнаність з методикою пошуку. Поряд з організацією 
бібліографічного навчання й навчання основним методикам пошуку, типам 
інформаційно-пошукових завдань та алгоритмам їх вирішення для різних 
категорій користувачів ХДНБ потрібно запроваджувати систему 
бібліографічного орієнтування як складової бібліографічного дизайну 
книгозбірні. Актуальним також залишається: підготовка рекомендацій та 
інструкцій щодо здійснення пошуку в наявних ресурсах бібліотеки (фондах, 
ЕК, БД та ін.); підготовка друкованого й онлайнового путівника по ДПА з 
алгоритмами пошуків; розробка системи наочних засобів інформації про 
структуру бібліотеки, її ДПА, оновлення візуально-орієнтовної інформації  
(путівники по бібліотеці, книжковим, періодичним та електронним ресурсам, 
схеми розташування відділів тощо); удосконалення ЕК; посилення уваги до 
індивідуального консультування користувачів під час їх обслуговування.  

Певна частина фахівців і студентів потребує навчання раціональним 
прийомам роботи з текстом (так, зазначає джерела цитування лише 37,8% 
респондентів другої цільової аудиторії; складає тези – 50,5%, анотацію – 35,2%, 
реферат – 53,6%, конспект – 66,8%), навичкам роботи на ПК на рівні 
досвідченого користувача володіють лише 18,2% усіх опитаних респондентів.  

Згідно з результатами анкетування, і науковцям, і користувачам інших 
категорій притаманне переважно самостійне опанування роботи з каталогами й 
картотеками, базами даних, Інтернет (50,2% респондентів); звертаються за 
консультацією до чергового бібліотекаря 26,2%. З огляду на зазначене, 
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пріоритетними завданнями в системі навчання основам ІК вбачаються: 
розробка системи навчання, орієнтованої на користувачів різного рівня 
інформаційної підготовки, науково обґрунтованої багатоступеневої навчальної 
програми; ширше використання можливостей дистанційного навчання (у т.ч. 
інтерактивних форм у режимі «запитання-відповідь», он-лайн консультацій, 
дистантних довідково-бібліографічних послуг, подкастингу, слайд-лекцій, 
презентацій, організація електронного лекторію на сайті бібліотеки тощо); 
підготовка навігаторів на основі моніторингу й змістовного осмислення даних з 
мережі Інтернет; підготовка навчально-методичних посібників; посилення 
уваги до індивідуального консультування; ведення постійної БД пропозицій та 
побажань користувачів; підвищення рівня ІК бібліотекарів. 

Отже, нині формування ІК користувача стає ефективним лише в чітко 
продуманому, професійно організованому бібліотечному просторі, що не лише 
розкриває наявні ресурси й можливості книгозбірні, але й спонукає користувача 
до інтелектуального пошуку, сприйняття й розуміння необхідної інформації.  
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РЕЗОЛЮЦІЯ 
наукового-практичного семінару 

«Шлях бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство» 
(24 квітня 2014 року) 

 
Цілі та завдання сучасного вищого навчального закладу (ВНЗ) 

безпосередньо пов’язані з діяльністю його бібліотеки – важливої ланки 
навчального, наукового та виховного процесів. Саме бібліотека є одним із 
найважливіших підрозділів ВНЗ, від ресурсів, послуг та інформаційних 
продуктів якої багато в чому залежить якість і зміст навчального процесу та 
наукових досліджень. 

У ХХІ столітті значну роль у забезпеченні інформацією набувають 
електронні ресурси, зростання яких відбувається інтенсивно в умовах 
бурхливого розвитку мережі Інтернет. У зв’язку з цим змінилася сама 
концепція розвитку бібліотеки та бібліотечного фонду, а також значно 
розширився перелік послуг, які вона пропонує. У бібліотеці ВНЗ для 
забезпечення навчального процесу та отримання інформації все більшого 
значення набувають онлайнові бази даних як повнотекстові, так і 
енциклопедичні. Зміст баз даних, удосконалення системи пошуку, можливість 
відкритого доступу до бібліотечних інформаційних ресурсів у бібліотеках 
сприяють забезпеченню суспільства сучасною актуальною інформацією з 
різних галузей знань.  

Наукова бібліотека ХДУХТ здійснює цілеспрямовану діяльність щодо 
підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, сприяючи підвищенню рівня 
їх знань з питань бібліотечної справи. 

24 квітня 2014 року Асоціацією сучасних інформаційно-бібліотечних 
технологій (АСІБТ) разом з Науковою бібліотекою Харківського державного 
університету харчування та торгівлі (НБ ХДУХТ) було проведено науково-
практичний семінар «Шлях бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство». 

Робота науково-практичного семінару була спрямована на обговорення 
питань удосконалення роботи бібліотеки, пов’язаних із розвитком онлайнової 
наукової комунікації. Сьогодні вчені всього світу мають можливість за 
допомогою журналів відкритого доступу та електронних архівів різних 
інституцій обмінюватись результатами наукових досліджень. Цей обмін 
відбувається за досить короткий проміжок часу, тобто в онлайновому 
середовищі. Це стало можливим завдяки поширенню інформатизації на всі 
сфери діяльності суспільства. 

У науково-практичному семінарі взяли участь керівники та провідні 
фахівці бібліотек ВНЗ і публічних бібліотек м. Харкова. Загальна кількість 
присутніх становила 85 осіб. 

До оргкомітету конференції надійшло 25 доповідей. 
Учасників науково-практичного семінару привітав ректор ХДУХТ 

професор доктор технічних наук, академік Української академії наук, академік 
Міжнародної академії холоду, Заслужений діяч науки і техніки України, 
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лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, відмінник освіти 
України, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Олександр Іванович 
Черевко. Він наголосив, що сьогодні на бібліотеку як соціальну інституцію 
покладається завдання сформувати єдиний інформаційний простір України. 
Бібліотека  – велика і складна система, об’єднана загальною метою 
якнайповнішого, сучасного та актуального забезпечення інформаційних потреб 
суспільства. Ректор також відзначив, що онлайнові інформаційно-комунікаційні 
технології у роботі наукової бібліотеки є подальшим розвитком та запорукою 
якісної підготовки всебічно розвинутих особистостей - майбутніх спеціалістів 
та науковців. 

У ході роботи конференції виступили 18 доповідачів. На порядок денний 
семінару було винесено та заслухано такі доповіді: 

Веб-сайт наукової бібліотеки Харківського державного університету 
харчування та торгівлі: технологічні аспекти створення (Л.Д. Льовшина, 
директор НБ ХДУХТ) ; 

Основні завдання бібліотек в інформаційному суспільстві 
(Ю.Є. Петрухно, завсектором відділу обслуговування НБ НЮУ ім.. Ярослава 
Мудрого, кандидат наук з соціальних комунікацій); 

Критерии оценки сайта учебного заведения в рейтинге Webometrics. 
Роль библиотеки (Н. М. Решетнік, завсектором підтримки АБІС і 
програмного забезпечення НБ УІПА ); 

Інформаційна культура користувача в інформаційному просторі 
бібліотеки (за результатами дослідження) (Ю.В. Ходарєва, бібліотекар І 
категорії науково-дослідного відділу бібліотекознавства і бібліографознавства 
ХДНБ ім. В.Г. Короленка); 

Можливості онлайн-конференції для бібліотек (Н.О. Стрілець, 
бібліотекар І категорії ХДНБ ім. Короленка, кандидат наук із соціальних 
комунікацій); 

Інформаційно-бібліографічне забезпечення освітніх та наукових 
потреб спеціалістів інженерно-педагогічної галузі (О.М. Рибальченко, 
заступник директора НБ УІПА); 

Креативный подход к системе читатель – библиотека в читальных 
залах ЦНБ ХНУ им. В.Н. Каразина (О.В. Назарова, бібліотекар ІІ категорії 
ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна); 

Буктрейлер – сучасна форма впливу на якість читання користувача  
(Л.Г. Бакуменко, заступник директора НБ ХДУХТ кандидат наук із соціальних 
комунікацій, А.В. Ларіна, завідувач відділом обслуговування НБ ХДУХТ); 

Технология оцифровывания документов в научной библиотеке 
Харьковского государственного университета питания и торговли 
(Л.Г. Бакуменко, заступник директора НБ ХДУХТ, кандидат наук із 
соціальних комунікацій, О.В. Філатова, заступник директора з питань науки, 
автоматизації та інноваційних технологій НБ ХДУХТ); 
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Сайт библиотеки как информационно-коммуникационный ресурс 
взаимодействия с пользователями (І.В. Серенко, заступник директора ЦМБ 
ім.             В. Г. Бєлінського ЦБС Дзержинського району м. Харкова);  

Расширение социокультурной среды библиотеки посредством 
современных информационных технологий (С.І. Передерій, директор ЦМБ 
ім. В.Г. Бєлінського ЦБС Дзержинського району м. Харкова); 

Цифрові музичні освітні ресурси (В.П. Жуков, старший викладач 
кафедри музично-інструментальної підготовки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди); 

Современные технологии в культурно-воспитательной работе 
Научной библиотеки УИПА (Н. А. Романенко, заввідділу обслуговування 
науковими фондами НБ УІПА); 

Интерактивный плакат «Кабинет библиотековедения им. 
Л.Б. Хавкиной» как он-лайновый ресурс библиотеки: создание, 
использование, перспективы развития (К.М. Вірютіна, методист ХДНБ ім. 
В. Г.  Короленка); 

Метабібліографія Харківщини: створення віртуального путівника 
(В.Р. Антонова, зав сектором ХДНБ ім. В.Г. Короленка);  

Спілкування у бібліотеці як форма взаємодії із творчою молоддю 
(Н.Г. Грабар, доцент кафедри культури, кандидат наук із соціальних 
комунікацій, головний бібліограф НБ ХНТУСГ ім. Петра Василенка); 

Віртуальна складова реального літературного клубу (досвід роботи 
НБ ХНУРЕ) (О.М. Таран, заввідділом художньої літератури НБ ХНУРЕ, 
М.В. Москальова, бібліотекар І категорії НБ ХНУРЕ); 

Программное обеспечение для библиотек с открытым кодом 
(В.П. Жукова, доцент ХДАК, кандидат наук із соціальних комунікацій). 

У доповідях наголошувалося, що входження бібліотек до єдиного 
інформаційно-освітнього простору, інтеграція бібліотечних закладів нашої 
країни до світової бібліотечної спільноти вимагає розробки та впровадження 
нових форм та методів роботи, пов’язаних із входженням бібліотеки в 
онлайнове інформаційне суспільство. Це дає можливість бібліотекам 
вдосконалювати професіональні навички фахівців, формувати у них нове 
ставлення до користувача, сприяти формуванню сучасної особистості, здатної 
самостійно здобувати знання,  розвиватися в умовах постійного зростання 
інформації та впроваджувати новітні інформаційні технології, сприяти 
інформаційному забезпеченню безперервної освіти ВНЗ. 

Також у доповідях були розглянуті питання змісту та формування 
повнотекстових баз даних, систем пошуку, здатність бібліотек забезпечувати 
суспільство сучасною актуальною інформацією з різних галузей науки з метою 
якнайповнішого задоволення запитів користувачів. Поєднуючи традиційні та 
інноваційні форми роботи, учасники науково-практичного семінару 
акцентували увагу на формуванні онлайнового інформаційного середовища 
бібліотек в сучасних умовах, на впровадженні та використанні електронних 
бібліотечних інновацій. 
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Дискусійним стало питання щодо технологічних аспектів створення веб-
сайтів та можливостей онлайн-конференцій для бібліотек як пріоритетних 
напрямів корпоративної взаємодії та розвитку наукових бібліотек ВНЗ, їх 
популяризації у соціумі, формування професіональних здібностей, здатності до 
самовдосконалення та безперервної самоосвіти.  

Не втратили актуальності питання, пов'язані з культурно-виховною 
діяльністю бібліотек ВНЗ. Учасниками науково-практичного семінару були 
представлені сучасні технології, методи дослідження, які використовуються в 
практиці роботи при взаємодії з користувачами, було наголошено на 
застосуванні креативного підходу до творчої молоді. 

На завершення  підведено підсумки роботи семінару: семінар пройшов 
успішно, доповіді учасників зацікавили колег. А головне – відбувся обмін 
досвідом серед бібліотечних фахівців, демонстрація їх прагнення до 
інноваційних змін, їх досягнень та перспектив розвитку  цього напряму роботи. 

Науково-практичний семінар «Шлях бібліотеки в онлайнове  
інформаційне суспільство» ухвалив: 

1. Результати роботи науково-практичного семінару визнати 
задовільними. 

2. Використати та впроваджувати досягнення семінару у науково-
методичній роботі бібліотек. 

За результатами роботи науково-практичного семінару було відзначено 
доповіді: директора НБ ХДУХТ Л.Д. Льовшиної; доцента ХДАК, кандидата 
наук із соціальних комунікацій В.П. Жукової; директора ЦМБ ім. В.Г. 
Бєлінського ЦБС Дзержинського району м. Харкова С.І. Передерій; 
завсектором відділу обслуговування НБ НЮУ ім.Ярослава Мудрого кандидата 
наук із соціальних комунікацій Ю.Є. Петрухно; бібліотекаря ІІ категорії ЦНБ 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна О.В. Назарової; заступника директора НБ ХДУХТ 
кандидата наук із соціальних комунікацій Л.Г. Бакуменко; бібліотекаря І 
категорії науково-дослідного відділу бібліотекознавства і бібліографознавства 
ХДНБ ім. Короленка  Ю.В. Ходарєвої; заввідділом обслуговування науковими 
фондами НБ УІПА Н.А. Романенко; методиста  ХДНБ ім. В. Г. Короленка К.М. 
Вірютіної; завсектором підтримки АБІС і програмного забезпечення НБ УІПА 
Н.М. Решетнік; завсектором ХДНБ ім. В.Г. Короленка В. Р. Антонової; 
заввідділом художньої літератури НБ ХНУРЕ О.М. Таран; бібліотекаря І 
категорії НБ ХНУРЕ М.В. Москальової; бібліотекаря І категорії ХДНБ 
ім. В.Г. Короленка кандидата наук із соціальних комунікацій Н.А. Стрілець та 
інших. 

Науково-практичний семінар наочно показав, яку важливу роль у 
створенні єдиного онлайнового інформаційного простору відіграють 
бібліотеки, а також високий загальний рівень наукових досліджень у 
бібліотечній галузі, ефективність упровадження новітніх технологій та 
пропозицій нових послуг для користувачів. 
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Обговорення доповідей і узагальнення висновків дало можливість 
оцінити рівень науково-методичної роботи учасників конференції та 
сформулювати такі рекомендації: 

1.  Схвалити основні положення наукових доповідей учасників науково-
практичного семінару, відзначити їх актуальність, ґрунтовність, наукове, 
методичне та практичне значення. 

2.  Шлях бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство слід 
розглядати як нагальне завдання сучасного розвитку бібліотечної справи. 

3.  Сприяти розробці та впровадженню проектів інноваційного 
розвитку бібліотек щодо інформаційно-комунікаційних технологій. 

4.  Застосувати інформаційно-комунікаційні технології у бібліотеках 
як нагальне завдання сучасного розвитку бібліотечно-інформаційного 
виробництва. 

5.  З метою підвищення фахової компетенції бібліотечних спеціалістів 
активізувати роботу з підвищення кваліфікації, упроваджувати у процесі 
роботи інтерактивні форми та методи організації практичної підготовки. 

6.  Бібліотекам ВНЗ використовувати сучасні технології у практиці 
роботи при взаємодії з користувачами, застосовуючи креативний підхід до 
творчої молоді. 

7.  Сприяти інтеграції електронних комунікацій та організації і 
проведенню онлайн-конференцій між бібліотеками ВНЗ. 

8.  Розширювати можливості інформаційного представлення 
бібліотечних закладів в мережі Інтернет. 

 
 
 
 

Голова оргкомітету  
науково-практичного семінару, 
директор Наукової бібліотеки 
Харківського державного університету 
харчування та торгівлі                                                                        Л. Д. Льовшина 
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