
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 

КАФЕДРА КНИГОЗНАВСТВА І БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотека ХХІ століття: 

перспективи та інновації 

 

Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 

(Київ, 23 квітня 2015 року) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2015 



Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації 

2 

УДК 021.001.76(06) 

ББК  78.30я43 

 Б594 
 

Укладачі: 

Бачинська Н. А. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

книгознавства і бібліотекознавства Київського національного університету 

культури і мистецтв; 

Винокурова С. Г. – завідувач науково-методичного відділу наукової 

бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв; 

Горбань Ю.І. – кандидат культурології, доцент кафедри книгознавства і 

бібліотекознавства, директор наукової бібліотеки Київського національного 

університету культури і мистецтв; 

Гранчак Т. Ю. – доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу політологічного аналізу Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського; 

Рибка Л. А. – заступник директора наукової бібліотеки Київського 

національного університету культури і мистецтв; 

Сербін О. О. – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, 

директор наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

Скаченко О. О. – завідувач сектору методичної роботи наукової бібліотеки 

Київського національного університету культури і мистецтв. 
 

Рекомендовано Вченою радою  

Київського національного університету культури і мистецтв  

(протокол № 9 від 29 жовтня 2015 р.) 
 

 Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації : матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф., Київ, 23 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка, Каф. 

книгознавства і бібліотекознавства. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. – 237 с. 
 

До збірника увійшли матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації». Розглянуто 

актуальні питання інформаційно-аналітичної діяльності та управління електронними 

ресурсами бібліотек; сучасні підходи формування, опрацювання і зберігання 

інформаційних ресурсів; стан бібліотечної освіти в контексті сучасних суспільних 

потреб. Висвітлено діяльність бібліотек, архівів, музеїв як структурних елементів 

цивілізаційної культурної спадщини.  

Розраховано на фахівців і дослідників, які займаються проблемами 

інноваційного розвитку бібліотек ХХІ століття. 

Автори статей відповідають за достовірність і вірогідність викладеного 

матеріалу, за належність поданого матеріалу їм особисто, за правильне цитування 

джерел та посилання на них. 

Думки авторів можуть не збігатися із позицією укладачів. 

 

УДК 021.001.76(06) 

ББК 78.30я43 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

3 

ЗМІСТ 

 
ПЛЕНАРНІ ВИСТУПИ…………………………………………………………7 

 

Горбань Ю. І. Зберігання рідкісного фонду наукової бібліотеки  

Київського національного університету культури і мистецтв  

на сучасному етапі ................................................................................................... 8 

Гранчак Т. Ю. Науково-аналітична діяльність національних бібліотек  

як інструмент забезпечення національного інформаційного суверенітету  

(за досвідом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)  ...... 10 

Долбенко Т. О. Місце бібліотек в системі інформаційних комунікацій ......... 13 

Каракоз О. О. Традиційна та електронна книга: проблеми співіснування ..... 20 

Медведєва В. М. Бібліотечна планета Анастасії Кобзаренко  

як фундатора Національної бібліотеки України для дітей ................................ 25 

Михайлова Р. Д. Військова героїка у мистецьких  

та книжкових пам’ятках Русі-України ................................................................. 29 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК В 

УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ ....................... 35 

 

Берегельський А. В. Візуальна аналітика як метод узагальнення великих 

потоків даних .......................................................................................................... 36 

Бондаренко В. І. Дистантне інформаційно-аналітичне обслуговування 

користувачів як засіб наповнення національного  

інформаційного простору ...................................................................................... 40 

Гулай В. В. Актуальні тенденції розвитку інформаційно-комунікативного 

простору та потреби трансформації змісту підготовки інформаційних 

аналітиків-міжнародників ..................................................................................... 43 

Давидова І. О. Аналітична діяльність як напрям розвитку когнітивної 

функції документно-інформаційних установ ...................................................... 46 

Желай О. П. Моніторинг негативних інформаційних проявів як напрям 

інформаційно-аналітичної діяльності (за досвідом аналітичних підрозділів 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)  ............................ 49 

Зозуля С. М. Основні напрями інформаційно-аналітичної та реферативної 

діяльності державної науково-педагогічної бібліотеки України  

імені В. О. Сухомлинського……………………………………………………. 52 

Іванкевич О. В., Вахнован В. Ю., Шкурко О. П. Інформаційна культура: 

управління формуванням інформаційних компетенцій читачів у  

науково-технічній бібліотеці Національного авіаційного університету .......... 59 

Кобєлєв О. М. Інформаційно-аналітичний компонент порівняльних 

досліджень у бібліотекознавстві........................................................................... 63 

Пестрецова О. О. Бібліотечні проекти з надання доступу до офіційної 

інформації ............................................................................................................... 66 



Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації 

4 

Рудь І. М. Проблема оптимізації інформаційно-аналітичної та пошукової 

діяльності в умовах сучасних інформаційних процесів ..................................... 69 

Сербін О. О. Сучасний стан індексування інформаційних ресурсів: 

координація без координат та шляхи пошуку ..................................................... 72 

Соколова І. В. Інформаційне забезпечення регіональною періодикою в 

контексті можливостей українських бібліотек ................................................... 75 

Степко О. М. Просвітницька діяльність ООН в інформаційній сфері ............ 79 

Струнгар В. В. Моніторинг соціальних медіа як інструмент аналізу в 

бібліотечній роботі................................................................................................. 81 

 

БІБЛІОТЕКА, АРХІВИ, МУЗЕЇ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: ДОСВІД ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ………………………………………………………………..84 

 

Андрес Г. О. Охорона культурної спадщини у випадку  

збройного конфлікту. Міжнародний аспект ........................................................ 85 

Білінський М. М. Книжкова Шевченкіана в історико- 

меморіальному Канівському Шевченківському заповіднику ........................... 87 

Борко Т. М. Формування професійної компетентності  

засобами інформаційно-аналітичної діяльності майбутніх бібліотекарів ....... 89 

Гончаренко Н. К. Грантове фінансування у сфері охорони й  

актуалізації культурної спадщини: досвід Польщі ............................................. 93 

Градун Е. Ю. Історико-містобудівні дослідження історичних  

населених місць як засіб популяризації культурної спадщини України .......... 95 

Грет М. Я. Блоги у системі бібліотечних інновацій .......................................... 98 

Гумен О. С. Сучасні тенденції діяльності наукових бібліотек  

вищих навчальних закладів в інформаційному забезпеченні  

професійної комунікації………………………………………………………..100 

Діденко І. М. Проблеми удосконалення системи  

інформаційного обслуговування користувачів у наукових бібліотеках  

вищих навчальних закладів ................................................................................. 102 

Дідик М. В. Закордонний досвід підтримки читання ...................................... 104 

Жаборовська Н. О. Віртуальна довідка – одна з провідних  

послуг онлайнового бібліотечного обслуговування ......................................... 106 

Калібовець С. М. Музей як інститут пам’яті ................................................... 108 

Качинська Л. В. Електронне книговидання як засіб реалізації  

державної культурної політики підтримки книговидання і читання .............. 116 

Ключко Ю. М. Трансформація музейного середовища  

у контексті актуалізації нематеріальної культурної спадщини ....................... 118 

Кобижча Н. І. До питання концепції читання загально- 

професійної навчальної дисципліни «Документні ресурси бібліотек»  

в умовах інформаційної трансформації суспільства ........................................ 122 

Ковальчук С. П. Книга в культурі України: сучасний дискурс .................... 125 

 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

5 

Кучерова О. М. Шкільна бібліотека в процесах формування  

освітнього простору ............................................................................................. 128 

Лапська О. О. Міжнародне співробітництво у бібліотечній  

діяльності України: сучасні тенденції ............................................................... 130 

Лобановська І. Г. Предметизація документів: галузевий аспект .................. 133 

Лубенець О. В. Книжкова комунікація – вагомий чинник  

цивілізаційного прогресу .................................................................................... 142 

Лукеча Е. Ю. Інноваційні форми роботи бібліотеки вищого  

навчального закладу: еволюція позитивних змін (з досвіду роботи  

бібліотеки Ужгородського коледжу культури і мистецтв) .............................. 144 

Маловська І. Л. Організація науково-дослідної роботи  

у бібліотеці вищого навчального закладу.......................................................... 147 

Мяшкур Ю. М. Наукова розробка проблем реконструкції історичних та 

культурно-мистецьких подій суспільного життя  ............................................. 150 

Пахлова С. Є. Роль музеїв у сфері охорони нематеріальної  

культурної спадщини: український досвід ........................................................ 152 

Прокопенко Л. І. Бібліотечне краєзнавство у контексті сьогодення:  

історико-культурні аспекти................................................................................. 155 

Рибка А. Т. Реалізація державних програм підтримки книговидання і  

читання в Україні: сучасні виклики ................................................................... 159 

Рибка Л. А. Бібліотеки вищих навчальних закладів та  

інформаційно-освітній простір ........................................................................... 160 

Рудницька А. М. Образ Шевченка та шевченкове образотворення  

у фольклоризованих текстах Майдану .............................................................. 163 

Русяєва М. В. Золоті сережки з зображенням Ніке IV ст. до н. е .................. 169 

Сидоренко А. І. Бібліотечно-інформаційна освіта в контексті  

викликів інформаційного суспільства ............................................................... 171 

Сидоренко Т. В. Культурно-просвітницька діяльність бібліотек:  

традиції та вектор змін ........................................................................................ 176  

Смирна Л. В. Книжкова продукція у виставковій діяльності  

творчості українських художників-нонконформістів  

60-80-х рр. ХХ століття: відкриття світові ........................................................ 179 

Сотникова І. В. Класичне бібліотечне обслуговування та  

інтернет-технології: задоволення інформаційних потреб користувачів ........ 182 

Степко В. В. Професійна діяльність бібліографа бібліотеки  

вищої школи в умовах інформаційного суспільства ........................................ 186 

Теличко Т. І. Інформаційні технології та інновації в бібліотеці  

ВНЗ – передумова якісного забезпечення навчально-виховного процесу ..... 189 

Чухрай Л. О. До створення лекції-екскурсії Андріївським узвозом ............. 191 

Харченко О. В. Художні музеї поч. ХХІ ст., як осередки  

популяризації історичної, культурної та мистецької спадщини ..................... 193 

Шипота Г. Є. Формування готовності студентів до  

бібліографічного обслуговування як складова продуктивної  

фахової підготовки ............................................................................................... 197 



Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації 

6 

Шостак В. М. Властивості книги в структурі  

соціокомунікативної діяльності………………………………………………..199 

Якубенко Я. А. Відкритість доступу до бібліотечного фонду ....................... 201 

 

УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННИМИ РЕСУРСАМИ В СУЧАСНІЙ 

БІБЛІОТЕЦІ…………………………………………………………………...204 

 

Барабаш М. О. Проблеми авторського права у цифровому середовищі ...... 205 

Волковинська В. О. Ефективність презентації діяльності  

наукової установи в соцмережах ........................................................................ 207 

Гриньох Н. В. Перспективи інформаційно-комунікаційних технологій  

як нової наукової галузі й напряму в Україні ................................................... 211 

Поліщук М. О. Бібліотечний блог – один із інструментів популяризації 

бібліотеки ВНЗ в соціальних медіа  ................................................................... 214 

Постельжук О. М. Електронні виставки наукових бібліотек ........................ 218 

Скаченко О. О. Бібліотеки училищ та коледжів культури і мистецтв у 

Всесвітній павутині  ............................................................................................. 221 

Соколовська Л. О.Електронні книжки як складова  

бібліотечних ресурсів: використання інтерактивних книжок-ігор ................. 227 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ПЛЕНАРНІ ВИСТУПИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації 

8 

УДК 025.7/.9:09:027.7(477-25)КНУКіМ 
Юрій Іванович Горбань, 

кандидат культурології, доцент кафедри  

книгознавства і бібліотекознавства, 

директор наукової бібліотеки  

Київського національного університету  

культури і мистецтв 

 

ЗБЕРІГАННЯ РІДКІСНОГО ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 
Те, що колись надруковано, стає надбанням світу на вічні часи. 

Лессінг 

 

Час, інколи зовсім непомітно для нас, змінює ставлення до чорних 

рядків на папері. І книгу, що побачила світ двісті років тому, ми сприймаємо 

з іншим почуттям, ніж ту, яка тільки-но вийшла з друку. Справа не лише в 

тому, що інформація, вміщена в ній, стала надбанням історії, вже сама книга 

є пам’яткою книгодрукування, бібліографічною рідкістю і має величезну 

історико-культурну цінність. Такими скарбами і володіють книгозбірні 

України. 

Українським народом створена велика книжкова спадщина, що 

відображає його історію і є складовою світової культури. 

Здобуття державної незалежності, вступ до нових міжнародних 

організацій та налагодження дипломатичних відносин відбувалися одночасно 

з відновленням духовних цінностей. 

Одним з основних завдань бібліотек України є зберігання різних видів 

документів, зокрема книжкових пам’яток (рукописні книги, стародруки, 

рідкісні та цінні видання) як культурних цінностей країни. Увібравши в себе 

духовні й матеріальні надбання попередніх поколінь та зберігши їх до наших 

днів, книга є джерелом та об’єктом безпосереднього дослідження культури й 

духовності нашого народу, його мови, літератури, мистецтва, світського і 

церковного права та писемності. Книжкові пам’ятки впливають на 

становлення інтелектуального потенціалу народу, на зберігання і трансляцію 

духовних цінностей вітчизняної культури, вони є важливим чинником 

національної ідентифікації та формування національної свідомості наших 

співвітчизників. У зв’язку з цим особливого значення набувають питання 

зберігання книжкових пам’яток як оригінального й неповторного надбання 

певного історичного періоду з урахуванням особливостей національного та 

культурно-духовного розвитку суспільства, що потребує ресурсів і змін до 

широкого застосування основних напрямків консервації книжкових пам’яток 

та запровадження інноваційних технологій їх зберігання. 

Не випадково бібліотечний фонд бібліотекознавці часто називають 

колективним розумом, енергетичним центром науки та історії. 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

9 

Саме такий колективний розум багатьох століть зосереджено в 

науковій бібліотеці Київського національного університету культури і 

мистецтв. Зібрані впродовж п’ятдесяти років науковою бібліотекою унікальні 

пам’ятки відкривають книгознавцям і бібліотекознавцям дорогу до знань, 

формують історичне пізнання, колективну соціальну пам’ять людства, як 

духовного базису, фундаменту соціального прогресу. 

З плином часу збереження рідкісних видань, як культурних цінностей 

стає все більш актуальним і складним завданням, яке не спадає, а навпаки 

зростає. 

Одним з основних напрямів діяльності бібліотеки є виділення фонду 

рідкісних видань 1842-1941 рр. Більшість з них – це найкращі зразки 

поліграфічного і художнього оформлення минулих століть. 

Найдавніші з них об’єднані в колекцію, яку бібліотека вважає 

найціннішою і зберігає її в сейфах. Саме ця частина основного фонду є 

предметом особливої уваги та гордості. В ній представлено багато раритетів, 

що становлять великий інтерес для фахівців, їх використовують, на них 

вчаться. 

Кожний представлений у рідкісному фонді документ несе інформацію 

про життя, культуру, рівень художньої, типографської та видавничої справи 

тих далеких часів. Несе ідею неповторної унікальної специфічної особливості 

того, що не повинно ніколи втрачатись, а залишатися містком з минулого в 

майбутнє.  

В цих безцінних виданнях міститься істина вагомості історичних та 

культурологічних знань, високої культури поліграфії, що зберігалась 

впродовж багатьох століть.  

Сьогодні наукова бібліотека КНУКіМ все робить для того, щоб в 

повному обсязі забезпечити їх зберігання. Збереження цих раритетів 

залежить не тільки від використання їх читачами, а в значній мірі від умов 

навколишнього середовища, дотримання певних правил обслуговування 

користувачів, виховної роботи серед працівників відділів бібліотеки, щодо 

фізичного збереження документів, захисту від пошкоджень та крадіжок.  

Саме ці завдання і є одними з основних в роботі бібліотеки цього 

напрямку.  

Забезпечення збереження рідкісних видань з фонду наукової 

бібліотеки КНУКіМ є об’єктом невпинної турботи та уваги до цього питання 

з боку дирекції та всіх працівників бібліотеки, бо ці унікальні фонди 

невід’ємний елемент культури нашої держави, і в ідеї їх збереження 

закладено шанування книги, бережливого ставлення до неї.  

Поряд з дбайливим збереженням, чітким обліком рідкісних видань 

минулих століть наукова бібліотека КНУКіМ вирішує інше, не менш важливе 

завдання – зробити ці рідкісні видання надбанням культурологічної 

громадськості, залучити їх до наукового обігу.  

З цією метою наукова бібліотека використовує різні форми і методи їх 

розкриття, а саме: організовуються розгорнуті книжкові виставки за такими 
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темами: «З глибин віків», «Рідкісні видання у фонді наукової бібліотеки 

КНУКіМ» та ін.  

Бібліотека висвітлює досвід роботи зі збереження рідкісних видань в 

доповідях, виступах на науково-практичних конференціях, на сторінках 

періодичної преси, а також демонструються видання під час екскурсій по 

бібліотеці.  

В цьому напрямку роботи наукова бібліотека підтримує творчі зв’язки 

з іншими бібліотеками України, обмінюється досвідом роботи для 

активнішого використання рідкісних документів в освітніх, виховних та 

науково-дослідних цілях. 

Всі рідкісні видання наукова бібліотека зберігає для використання їх 

дослідниками та вченими для подальшого творення науки. 

На сьогодні це дійсно унікальний фонд і фахівці книгознавства і 

бібліотекознавства мають рідкісну можливість переглянути раритетні 

видання та прочитати їх. 
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Тетяна Юріївна Гранчак,  
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старший науковий співробітник, завідувач відділу політологічного аналізу 
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НАУКОВО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ 

БІБЛІОТЕК ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ 

(ЗА ДОСВІДОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ 

ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО) 
 

Аналіз вітчизняного досвіду функціонування інформаційно-

аналітичних підрозділів в структурі національних бібліотек дає підстави для 

висновку, що недосконала нормативно-правова база та брак фінансування не 

дають змоги таким відділам здійснювати повномасштабні міжпредметні 

дослідження, обмежуючи дослідницьке поле інформаційно-комунікаційною 

тематикою. Ті ж питання, що виходять за вказані межі, вивчаються на рівні 

аналітичних звітів і оглядів, які, незважаючи на їх актуальність, якість 

виконання і суспільне значення, не можуть претендувати на статус наукових 

досліджень.  

Водночас, враховуючи посилення інформаційної складової в сучасних 

суспільно-політичних конфліктах, можна стверджувати, що результати 

наукових досліджень тенденцій і специфіки розвитку інформаційного 

середовища під впливом поширення електронних технологій, наслідків 

інтенсифікації інформаційно-комунікаційних обмінів у глобальних 

масштабах, підвищення ефективності функціонування соціальних медіа 
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створюють науково-методичне підґрунтя для вироблення державної політики 

у сфері забезпечення національного інформаційного суверенітету. 

У цьому контексті потужним дослідницьким центром виступає 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, дослідницьким 

колективом якої за останні три роки (2011–2014) було проведено дванадцять 

наукових досліджень, результати яких було викладено в колективних 

монографіях, представлених в он-лайн доступі  на сайті інформаційно-

аналітичних підрозділів НБУВ. 

Серед розглянутих проблем – розвиток інформаційної основи процесу 

глобалізації, удосконалення її структури та формування методик 

використання глобальних інформаційних ресурсів в інтересах розвитку 

соціокультурної сфери України, основні напрями вдосконалення 

інформаційної діяльності в політичній сфері, у забезпеченні суспільно 

значущою інформацією наукових установ у контексті інноваційного розвитку 

України, шляхи активізації міжнародних інформаційних обмінів, зокрема, на 

базі структуризації міжнародних бібліотечних систем та інших великих 

центрів концентрації інформаційних ресурсів, включення в цей процес 

вітчизняних бібліотек, принципи розвитку сучасного інформаційного 

співробітництва. 

Окрема наукова увага була приділена розгляду специфіки 

функціонування соціальних інформаційних мереж як ефективних глобальних 

інформаційних ресурсів, що здійснюють відчутний вплив на змістове 

наповнення вітчизняного інформаційного простору, їх змісту, особливостям 

розвитку в системі сучасних соціальних комунікацій, дослідженню тенденцій 

активізації використання соціальних медіа в сучасній соціальній 

інформаційній системі, розбудові вітчизняного комунікаційного простору, 

соціального й науково-освітнього значення інформаційного сегменту 

соцмереж, а також питанням організації безпеки вітчизняного 

інформаційного простору в умовах стрімкого розвитку електронних 

інформаційних технологій. 

Пріоритетним напрямом досліджень для наукових інформаційно-

аналітичних підрозділів НБУВ залишається вивчення проблеми зміцнення 

національного інформаційного суверенітету, інфраструктура його 

забезпечення, організаційно-методологічна база використання, збереження й 

поповнення суверенних інформаційних ресурсів. 

Разом з тим в умовах посилення інформаційного протистояння, 

інтенсифікації відверто ворожих зарубіжних інформаційних впливів на 

структуру і наповнення національного інформаційного простору дедалі 

більшого значення для зміцнення інформаційного суверенітету України 

набуває інформаційно-аналітичний напрям діяльності національних 

бібліотек, спрямований на представлення суспільству  результатів наукового 

аналізу подій і процесів, що перебувають у центрі суспільної уваги, 

специфіки їх відображення різними інформаційними ресурсами як результату 

інформаційної політики провідних політичних акторів. 
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Підготовка і поширення такого інформаційно-аналітичного продукту 

через мережу бібліотечних сайтів покликана сприяти формуванню 

громадянами цілісного уявлення та компетентної позиції стосовно 

актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних питань, особливо 

в умовах перетворення національного інформаційного простору на поле 

інформаційної війни. Відповідно до положень Кодексу етики бібліотекаря 

УБА – «дотримуємося нейтральності й неупередженої позиції щодо збирання 

та організації доступу до інформації й надання послуг, розмежовуємо 

професійні обов’язки і власні інтереси, прагнемо до того, щоб особисті 

переконання не заважали вільному доступові користувача до 

інформації» [1] – підготовлені експертні матеріали мають містити 

консолідовану інформацію, створену на основі опрацювання широкого кола 

різноманітних джерел, яка є інформаційною моделлю проблемної області, а 

не особистих уявлень фахівця про проблемну область. Утім, у цьому випадку 

першочергового значення набуває питання фахового пошуку, відбору і 

оцінки  первинних джерел інформації, оскільки зрозуміло, що некоректно 

відібраний джерельний матеріал у підсумку спричинить помилкові висновки. 

Приклад ефективної діяльності у цьому напрямі дає досвід СІАЗ НБУВ. Так, 

в умовах розгортання суспільно-політичної кризи в Україні, за неповних 

чотири місяці – з 21 листопада 2013 р. по 4 березня 2014 р. – співробітниками 

Служби було підготовлено і представлено в бюлетені оперативної інформації 

електронних видань «Резонанс», що виходить двічі на тиждень, 26 

аналітичних оглядів, в яких було висвітлено такі проблемні аспекти ситуації, 

як перспективи євроінтеграції України та наслідки зміни 

зовнішньополітичного курсу країни, проблема російських впливів, зокрема в 

Криму, причини виникнення і очікування Майдану, небезпека розколу країни 

та проблеми федералізації, зарубіжна реакція на події в Україні, питання 

переформатування вітчизняного політичного поля та проблема використання 

інформаційних технологій в політичній боротьбі [2]. 

З іншого боку, бібліотечні інформаційно-аналітичні продукти – 

аналітичні звіти, огляди, експертні оцінки – на замовлення владних структур 

стають ефективним інструментом інформаційного супроводу процесу 

прийняття управлінських рішень, створюючи необхідне інформаційне 

підґрунтя для усвідомлення управлінцями суспільних очікувань і потреб, 

наявного балансу вимог і підтримки, основних факторів впливу на ситуацію 

та механізмів їх використання, можливих сценаріїв розвитку та наслідків їх 

реалізації. 

У зв’язку з цим важливо наголосити, що на відміну від сформованих 

при окремих урядових структурах або політичних партіях аналітичних служб 

та окремих аналітиків, які у вітчизняних реаліях часто забезпечують 

інформаційне обслуговування не стільки інститутів, скільки окремих 

політиків, національні бібліотеки за своєю природою орієнтовані на сприяння 

розвитку національної спільноти, отже підготовлений відповідними 

підрозділами національних бібліотек інформаційно-аналітичний продукт 
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покликаний визначати причини виникнення проблемних ситуацій та 

оптимальні шляхи розв’язання актуальних суспільно-політичних та 

соціально-економічних завдань з позицій інтересів національної держави, а 

не окремих наділених владними повноваженнями персон. Отже, результати 

проведеного інформаційно-аналітичними структурами національних 

бібліотек аналізу проблемних ситуацій мають стати для владних структур і 

окремих громадян джерелом об’єктивної інформації, ефективне використання 

якої забезпечить ухвалення адекватних складній ситуації рішень. 
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МІСЦЕ БІБЛІОТЕК В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
 

Важливе місце в структурі наукових комунікацій займає бібліотека, 

оскільки є каналом, що забезпечує передачу і трансформацію інформації в 

процесі науково-інформаційної діяльності. Місцю бібліотеки в наукових 

комунікаціях особливу увагу надають як зарубіжні, так і вітчизняні 

дослідники. 

З середини 90-х р. ХХ ст. розробляються можливі моделі розвитку 

сучасних наукових комунікацій і розглядається проблема місця бібліотеки в 

системі електронних наукових комунікацій. З’являється бачення бібліотеки 

як «агентства наукових комунікацій», а також особливого професійного 

комунікативного середовища, як частини інтернет-середовища. Важливими і 

широко використовуваними засобами в комунікативному науковому і 

професійному бібліотечному веб-середовищі стали засоби електронної 

комунікації. Дані засоби мають певні особливості, сформульовані ще в 70-ті 

роки ХХ ст. Р. С. Гиляревським, який створив методи, канали і засоби 

комунікації, що мають велику стабільність, консервативність, а процеси, 

методи і засоби наукової і масової комунікації, що з’являються, лише 

доповнюватимуть і збагачуватимуть систему комунікації, і не призведуть до 

відмирання вже існуючих її форм. Цю основоположну закономірність згодом 

розвинув А. В. Соколов, стверджуючи, що нові канали, наприклад, 

http://libinnovate.wordpress.com/2013/11/29/кодекс-етики
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писемність або кіно, виникали не на порожньому місці, а на основі 

попередніх каналів, тобто спостерігається спадкоємність комунікаційних 

каналів. 

Сучасна система наукових комунікацій розглядається як синтез 

специфічних соціальних інститутів – видавництв, бібліотек, архівів, 

книготоргівельних установ, бібліографічних органів. Залежно від способу 

розповсюдження інформації в системі формальних комунікацій виділяється 

три періоди розвитку – рукописний, поліграфічний і комп’ютерний. 

Кожний з них зумовлює відповідну структуру й склад бібліотечних 

ресурсів, форми і методи обслуговування читачів. 

Так, протягом століть відбувалася зміна форм документів, що 

містяться в бібліотечних фондах. Найдавніші книги – клинописні плитки 

Месопотамії – належать до ІV ст. до н. е. Форми документів змінювалися під 

впливом об’єктивних потреб суспільства, зростання їх кількості 

супроводжувалося підвищенням ефективності засобів закріплення 

інформації. З VІІІ ст. після винаходу паперу рукописна книга розглядається 

як синкретичне за своєю суттю явище, що є особливим видом джерела, який 

відображає численні історичні зв’язки та суспільні відносини в галузі 

духовного життя людства, концентрує наукові та освітні досягнення 

суспільства, розвиток прикладного мистецтва книги, виробничих технологій 

обробки різних матеріалів тощо. Рукописна книга сама по собі є неповторною 

і містить різноманітну інформацію, яка може спираючись на великий масив 

даних, закласти основу для вивчення загальних проблем історії, культури, 

науки та освіти писемної доби. 

З кінця XVIII ст. на перше місце наукових комунікацій вийшли 

журнали, а книги все більше починали відігравати в системі наукових 

комунікацій інтегруючу, підсумкову роль. 

У ХІХ ст. основною одиницею комунікацій стає наукова стаття. 

Стрімке зростання кількості статей спричинило суспільну необхідність їх 

реферування і резюмування, створення бібліографічних покажчиків, що у 

подальшому давало можливість вченим оперативніше одержувати 

інформацію про дослідження науки і техніки. 

Як справедливо зауважив американський книгознавець Д. Кронік у 

своїй монографії, де характеризується період становлення наукової 

періодики, функція наукового журналу полягає у тому, що він швидше був 

центром розповсюдження інформації, ніж місцем збереження нових наукових 

ідей. Отже, ту роль, яку виконували в ХІХ ст. статті відносно книг, у ХХ ст. 

взяли на себе реферати та анотована бібліографія відносно статей. 

Проведений аналіз підтверджує думку Д. С. Прайса: «В кожній критичній 

точці всі старі механізми комунікацій збереглися, але нові досягнення техніки 

модифікували всю систему, породжуючи нові потреби і засоби їх 

задоволення». 

Заслуговує на підтримку позиція групи фахівців, які вважають, що в 

системі наукових комунікацій попередні методи і властивості не усуваються 
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новими, а лише доповнюються ними. Крім того, відбувається переміщення 

центру тяжіння з одного методу на інші. Так, поява наукового журналу не 

спричинила відмирання книги, а лише змінила її функції в системі наукових 

комунікацій. Свого часу поява книги не призвела до відміни попередніх 

засобів комунікацій, зокрема тих, що фахівцями сьогодні причисляються до 

неформальних процесів. 

Гострі дискусії про подальшу долю книги точилися на початку 

комп’ютерного етапу розвитку формальних комунікацій, зумовлених появою 

теоретичних праць канадського вченого Маршала Маклюєна. Високо 

оцінивши значення книгодрукування в розвитку цивілізації, він сформулював 

тезу про приреченість книги в умовах НТР. 

На його думку, в нових умовах бібліотека перетвориться на центр 

електронних комунікацій, де споживачі інформації матимуть справу не з 

книгами і бібліотекарями, а з фільмокопіями і комп’ютерами. З позицією 

М. Маклюєна не погоджується велика група відомих фахівців. З їхнього 

погляду культурно-історична роль книги як засобу спілкування і задоволення 

духовних потреб людини, а також джерела знань – постійно зростає. 

Вони переконані, що нові технічні засоби не можуть повністю 

замінити книгу. Так, Л. І. Владимиров вважає, що в електронній формі 

представлятимуться покажчики та реферативні журнали, а книги 

видаватимуть в традиційній формі. Він стверджує, що слід не протиставляти 

книгу новим технічним комунікативним засобам, а виявляти можливості їх 

взаємодії та співробітництва. Аналогічної думки дотримується К. М. Муерс, 

який вважає, що нові технології сприятимуть удосконаленню внутрішніх 

бібліотечних процесів, а при обслуговуванні читачів книга виступатиме в 

своїй традиційній формі, що закономірно склалося протягом століть і 

найбільше відповідає людським можливостям оволодіння знаннями. 

Найповніше і найгрунтовніше характеризує переваги сучасної книги 

французький книгознавець Р. Ескарні, який стверджує, що при невеликому 

обсязі вона має високу насиченість духовним і фактичним змістом, її легко 

передавати з рук у руки, легко копіювати і розмножувати в будь-якій 

кількості. Саме завдяки функціональним властивостям книга найближчим 

часом не може бути замінена нічим іншим. 

Генетичним і логічним вихідним пунктом виникнення бібліотеки, на 

думку М. С. Слободяника, стала суспільна необхідність кумуляції, 

збереження і розповсюдження нагромадженого людством знання та 

об’єктивна неможливість вирішити ці завдання за допомогою діючих на той 

час каналів неформальних соціальних комунікацій. Тобто, бібліотека стала 

першим соціальним інститутом, діяльність якого дозволяє протягом 

тисячоліть зберігати документальну пам’ять людства. 

Бібліотека традиційно була єдиним соціальним інститутом, що 

забезпечував організацію інформування фахівців у системі наукових  

комунікацій. Серед робіт, де розглядається наукова бібліотека як замкнена 

система, варто виділити капітальну монографію Вернера Клеппа. Аналіз 
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історії розвитку НБ дає йому змогу чітко визначити дві тенденції: прагнення 

кожної бібліотеки до найповнішого комплектування та забезпечення 

можливості отримання необхідних читачам документів з інших бібліотек. Він 

слушно назвав дані тенденції «принципом самозабезпечення» і «принципом 

розповсюдження бібліотечних ресурсів». На думку В. Клеппа, розвиток НБ 

має йти шляхом удосконалення методів і засобів, що сприяють об’єднанню 

принципів максимально повного комплектування з широким обміном книг 

між бібліотеками. Це потребує докорінних змін в організації взаємодії 

бібліотечних ресурсів, що забезпечується їх регіональною інтеграцією. 

Визначенню місця бібліотек у системі наукових комунікацій сприяли 

праці Е. Л. Шапіро. Він ґрунтовно проаналізував початковий період 

впровадження теоретичних розробок наукових комунікацій у практику 

зарубіжних бібліотек. Учений відзначає прагнення бібліотек у процесі 

формування фондів орієнтуватися на перспективні тенденції розвитку науки. 

У спеціалізованих бібліотеках почали враховувати специфіку неформальних 

комунікацій у творчих колективах. Це проявляється в цілеспрямованому 

обслуговуванні інформаційних посередників, що зумовлює синкретичний 

характер діяльності формальних і неформальних комунікацій для досягнення 

спільної мети. 

Погляд на бібліотеку як соціальний інститут, що забезпечує наукові 

комунікації, дозволив обґрунтувати положення про необхідність здійснювати 

інформаційне забезпечення комбінування ідей, їх перенесення у суміжні і 

навіть відділені галузі знань. Інструментарієм для її практичної реалізації 

Е. Л. Шапіро запропонував обрати перехід до предметно-фундаметнального 

принципу організації каталогів.  

Осмисленню бібліотекознавством місця бібліотеки в системі наукових 

комунікацій сприяли дослідження Ю. М. Столярова, який вбачає соціальне 

призначення бібліотеки в забезпеченні комунікації між її абонентом і 

знанням, матеріалізованим в формі документа. Проте він обмежує 

комунікативну функцію бібліотеки винятково документальною складовою, 

що суттєво обмежує сферу її діяльності. 

Дж. Бледжи вважає основною функцією бібліотеки активну 

організацію комунікацій, що дає змогу плідно використовувати ідеї, які 

циркулюють по всіх каналах цих комунікацій. 

Аналогічна за суттю позиція Чен Чінг-Чі, що називає НБ «агенством 

наукової комунікації». 

Німецький бібліотекознавець Р. Клут наголошує, що визначення місця 

бібліотеки в суспільстві стало можливим лише після виникнення науки про 

комунікації, в межах якої може і повинно існувати і розвиватися 

бібліотекознавство. Згідно з його оригінальною концепцією загального 

бібліотекознавства, бібліотека є комунікативний центр, спроможний 

нагромаджувати в своїх фондах документи для подальшого їх введення в обіг 

специфічними бібліотечними методами. 
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Аналіз реалізації комунікативного підходу до бібліотеки показує, що 

його ідеї підготовлені всією історією розвитку бібліотекознавчої думки і 

бібліотечної практики. 

Комунікативний підхід до НБ привернув увагу автора у середині 70-х 

років. Багатоаспектне вивчення потреб фахівців у формальних і 

неформальних засобах наукових комунікацій на різних етапах НДР дало 

змогу обґрунтувати систему бібліотечно-бібліографічного обслуговування 

фахівців НДР. Для управління інтегрованою бібліотечно-бібліографічною 

службою НДР розроблено мережеву модель. 

У моделі наукової комунікації П. Хіллза виділено 6 компонентів: 

вчений як виробник і споживач наукової інформації, наукове співтовариство, 

видавець, інформаційний продукт, бібліотечний працівник, нові 

комунікаційні технології. У цій моделі процес наукової комунікації є 

інтегральною й комплексною взаємодією усіх названих компонентів. Вчений 

як виробляє, так і використовує наукову інформацію, наукове співтовариство 

забезпечує структуру, що збирає вчених разом і допомагає поширювати 

інформацію та ефективно спілкуватися, видавець є агентом поширення (у 

данному разі він і сам може бути вченим, науковим співтовариством або 

комерційною організацією продукту в багатьох формах (книги, журнали, 

звіти, «сіра» література та дисертації тощо). Бібліотечний працівник є 

посередником між вченим як споживачем й інформацією, а бібліотека – 

комунікаційним каналом, який забезпечує рух документної інформації 

(повідомлень) у часі та просторі. 

Дослідження місця бібліотеки в системі наукових комунікацій 

здійснювалися і на базі ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України – однієї з 

найбільших наукових бібліотек світу. Унікальна дослідницька база зумовлює 

необхідність ґрунтовного аналізу новітніх тенденцій розвитку системи 

масових комунікацій. Таким якісно новим процесом, що суттєво оновлює і 

збагачує систему наукових комунікацій, безумовно є цілеспрямована 

діяльність, мета якої – інформатизація суспільства, що на думку 

А. І. Ракитова, є процес прогресивно зростаючого використання 

інформаційної технології для виробництва, переробки, збереження і 

розповсюдження інформації та освоєння знання. 

Найважливішим результатом впровадження досягнень науково-

технічного прогресу в бібліотеках Заходу є цілеспрямоване створення 

інформаційно насиченого середовища, що включає всю сукупність засобів 

механізації, автоматизації та медіатизації у поєднанні з ресурсами та 

діяльністю, що дає змогу бібліотеці ефективно функціонувати на основі 

інформаційних технологій. 

Комунікація стала досліджуватися у теорії бібліотеки, як синтетична 

дисципліна в контексті її еволюції, методів і досягнень, корисних для 

розроблення теорії бібліотеки в гуманітарному культурно-цивілізаційному 

підході. Комунікативістика на початковому етапі пов’язана з визначенням 

інформації в класичному розумінні шенонівської статистичної теорії, згідно з 
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якою кількісний аналіз досягається шляхом відмови від змістовного аспекту 

повідомлення. Якісний зміст процесу комунікації, полягає в тому, що його 

учасники розуміють одне одного, сутність цього процесу, близькі смисли і 

взаєморозуміння висловлювань під час спілкування. Для дослідження 

суспільства, де головною метою є з’ясування зв’язків, впливів, залежностей, 

обмін ідеями, зразками тощо. Комукативістика дозволяє поглибити 

змістовний аналіз бібліотеки як культурно-цивілізаційного феномену. 

У словниках та інших довідкових й інформаційних джерелах 

зафіксовано довгий шлях поняття «комунікація» від перших тлумачень до 

нинішніх. Комунікацією вважали шляхи сполучення між місцями 

розташування армії та її базою й тилом. У ширшому розумінні – це були 

також і шляхи сполучення між відділеними частинами держави. Такі 

визначення свідчать про суто технологічне розуміння поняття комунікації і 

до 1960-х років. На Заході з другої половини 1950-х років на перший план 

виходить апологія науково-технічного прогресу, протистояння якого 

традиційній культурі найагресивніше виявилося у працях Маршалла 

Маклюена, який схилявся  до думки про  перемогу «Глобальної Мембрани» 

над «Галактикою Гуттенберга», за що його в ті часи називали 

«бібліотекожером». Канадський соціолог Харольд Інніс, передбачаючи зміну 

візуально-писемних форм інформації на усно-слухові, очікував ескалацію 

електронних засобів масової комунікації з тривогою. 

В основу первісного значення комунікації (communico – спілкуюся, 

пов’язую – з грецької), покладено фундаментальні ознаки культури як 

людинотворення: спілкування та обмін інформацією. В конкретнішому 

визначенні комунікація є саме обміном інформацією між людьми в процесі 

спілкування – смисловий аспект соціальної взаємодії. На початку 1980-х 

років у зв’язку з дослідженням проблем спілкування в психології комунікація 

розглядається як «духовне спілкування людей за допомогою мови». Передача 

й прийняття значень має два аспекти: предметний, який стосується змісту, а 

також – інтерпретаційний, який включає смисл, що його додають змісту 

взаємини учасників, і самі учасники. Основою комунікації тут визначається 

загальна система значень і правила їхнього застосування. Спроби 

реконструкції ранніх етапів генезису системи соціальних комунікацій в 

основному вивчалися в межах писемності, документальної культури. Проте у 

докторських дисертаціях з проблем бібліографознавства Г. Ф. Гордукалової і 

Н. А. Сляднєвої детально проаналізований ідеографічний етап системи 

соціальних комунікацій. 

У вітчизняному бібліотекознавстві система комунікацій також 

вивчається. Перша дисертація, яку можна віднести цілком до бібліотечної 

комунікації захищена у спеціалізовані раді в 1997 році. 

Публікації українських періодичних видань та матеріали авторитетних 

міжнародних наукових конференцій свідчать, що комунікативістикою 

займалися Л. Петрова та С. Соколянська у Київському національному 
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університеті культури та мистецтв, а також В. Маркова та Є. Медведева – у 

Харківській державній академії культури. 

Важливим аргументом визнання бібліотечної комунікації для 

бібліотекарів практиків є висловлювання Роберта Уеджворта в 1995 році на 

61-й генеральній конференції ІФЛА, коли на запитання: «То яка ж наша мета? 

Формувати освічених і свідомих громадян чи створювати цифрові 

бібліотеки?», – він відповів, що потужні зміни в наших можливостях, мріях в 

житті не означають, ніби місія бібліотекаря вичерпана. Адже звичайні читачі, 

як і раніше, чекають на підтримку і допомогу в своєму нескінченному шляху 

до нового знання. Бібліотекарі виконуючи цю місію, як і раніше, 

надаватимуть їх мільйонам людей у світі. 

У бібліотечній справі комунікація існує як поліфункціональний процес 

та універсальний фактор. Бібліотека, яка є реальною, розгалуженою 

відкритою комунікаційно-комунікативною системою, бере участь у 

міжкультурному обміні, міжбібліотечному обміні, а також в обміні з іншими 

суспільними інститутами (школою, видавництвом) та культурно-

інформаційними системами (архівом, музеєм, електронними, паперовими 

засобами масової інформації тощо). 

Для теорії бібліотеки базовою можна вважати ідею К. Поппера про те, 

що перехід від закритого до відкритого суспільства відбувається, коли 

вперше й свідомо соціальні інститути характеризуються як продукти 

людської діяльності, а їхні можливі зміни обговорюються в термінах 

придатності для людського виміру і цілей. Перехід до інформаційного 

суспільства відзначається зростанням значення критеріїв людського виміру в 

оцінці його досягнень і перспектив. На початку ХХІ століття, коли світова 

цивілізація у черговий раз опинилися перед завданням активного захисту 

гуманізму, підтримки творчої місії людини, консолідації людей підвищує 

рейтинг комунікативної діяльності. Комунікативна діяльність за всіх умов, по 

суті, була незамінною, хоч і здійснювалась в різних формах: «просвітництва», 

«освіти», «культури», «соціалізації», тобто приведення нових поколінь (у 

взаємовпливі із старшими поколіннями) до узгодженої норми сприйняття 

дійсності та відповідної поведінки. Отже, комунікація є не лише ланкою, а й 

об’єднуючим змістовним процесом, здійснюваним на основі ідей, знань, 

інформації за допомогою відповідних засобів, починаючи від символічних до 

реальних – документів, техніки, технологій. 

Виходячи із міждисциплінарних визначень понять комунікації та 

досліджень українських бібліотекознавців, можна визначити зміст 

узагальнюючого поняття «бібліотечна комунікація», який є системною 

формою універсального механізму обміну документно-інформаційними 

ресурсами бібліотеки, що складає загальнолюдський тезаурус і передається 

опосередкованою знаковою системою в процесі спілкування між активними 

суб’єктами – бібліотекою як постачальником інформації та її користувачем. 

Бібліотечна комунікація формується за законами існуючого соціуму і визнає 
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гуманізм комунікативної культури головним виміром міжсуб’єктних 

стосунків. 

Розвиток інформатики цифрових технологій і глобальної мережі 

Інтернет впливають на бібліотеки так рішуче, що міняють не тільки всю 

систему комплектування бібліотеки і підготовки бібліотечних кадрів, але і 

вперше ставлять питання про «межі» бібліотечного простору і самі основи 

існування традиційних бібліотек і їх функцій. З’являються нові соціальні і 

інформаційні утворення, готові запропонувати альтернативи бібліотеці – 

інформаційні портали, інтернет-кафе, технопарки, культурно-дозвіллєві 

центри. Бібліотеки не могли не реагувати на такі істотні потрясіння основ 

свого існування. Щоб зберегти належну роль в культурному просторі, вони 

повинні були шукати нові  способи професійної життєдіяльності, переглянути 

свої функції, пристосуватися до нових умов. Багато хто з них 

продемонстрував могутній інноваційний потенціал: відповідно до запитів 

користувачів були створені і широко розповсюдилися нові організаційні 

моделі, частково запозичені з інших культур, частково самостійно 

обґрунтовані: з’явилися мультимедійні бібліотечні центри, бібліотеки – 

центри ділової, правової інформації, бібліотеки – культурні центри, 

бібліотеки як організаційні майданчики місцевих співтовариств. 
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ТРАДИЦІЙНА ТА ЕЛЕКТРОННА КНИГА: 

ПРОБЛЕМИ СПІВІСНУВАННЯ 

 

Нові проблеми перед сучасною книгознавчою наукою постали у 

зв’язку із суцільною інформатизацією суспільства. Ледь не повсякденною 

метафорою стали вирази «комп’ютерна комунікація», «електронна книга», 

«електронне видання», «гіпертекст», «гіперкнига», «віртуальна бібліотека», 
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«віртуальний книжковий магазин», «інтеренет книжковий магазин». На часі, 

коли інформаційні технології утворили суттєву конкуренцію друкованим 

виданням, виникає проблема взаємодії традиційної книги і засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

Фахівці констатують, що домінуюче місце книжкова комунікація 

посідає понині, адже головні культурні цінності й норми в суспільстві ще 

транслюються за допомогою друкованого слова, але поширення електронної 

комунікації простежується в усіх сферах суспільного життя і її перемога є 

лише справою часу. 

Використання нових інформаційних технологій у видавництві сприяло 

оперативності підготовки видань (упровадження настільних видавничих 

систем), суттєво поліпшило їх якість (за допомогою графічних редакторів), 

полегшило працю всім, хто бере участь у створенні оригінал-макета видання, 

від художника до коректора, надало додаткових можливостей у 

книгорозповсюдженні (електронні магазини в мережі Інтернет, web- 

презентації).  

Здавалося б, значення книжкової комунікації лише посилюється від 

поширення електронної, і це було б насправді так, але паралельно стали 

висувати ідеї про повну заміну традиційної книги електронним виданням. І 

якщо в конкурентній боротьбі з телебаченням книга зазнала мінімальних 

втрат, оскільки йшлося про конкуренцію різних каналів отримання 

інформації, то в цьому разі електронна книга – це текст, який є 

урізноманітненим мультимедіа та має додаткові комунікативні можливості. 

На сьогодні існує нагальна проблема осмислити нові технології 

стосовно звичних форм книги та її виробництва. Як співвідносити розроблену 

типологію традиційної книги з електронними джерелами інформації; який 

вид, тип книжкового видання обов’язково замінить електронний каталог, чи 

не зникне традиційна (паперова) книга зі сфери уваги людини поступившись 

місцем електронній книзі, тобто чи буде цей новий спосіб збереження 

інформації єдиним, і чи можна буде назвати його книгою? В сучасному 

науковому середовищі деякі аспекти проблеми співіснування традиційної та 

електронної книги розглядаються як в працях українських вчених, російських 

дослідників так і у дослідженнях зарубіжних науковців. Водночас, можна 

констатувати необхідність її концептуалізації й узагальнення. 

Поки що дану проблему книгознавці сприймають неоднозначно. 

Представники традиційного книгознавства пропонують під книгознавством 

розуміти науку про книгу в її традиційному значенні, інші навпаки 

наполягають на тому, що електронна книга як єдність усіх процесів і 

результатів організації електронної копії тексту авторського твору в 

електронне книжкове видання «не може не стати законним об’єктом 

книгознавства, яке досліджується в межах предмета науки про книгу». 

Зокрема, цьому питанню присвячені праці А. Бєловіцької, в яких 

дослідниця доходить висновку про те, що зміна носія не знищує книгу, а 

лише змінює її форму. На думку А. Бєловіцької твір може існувати у вигляді 
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електронної копії авторського тексту (причому в будь-якій семіотичній 

формі – вербальній, аудіальній, візуальній), у вигляді електронної копії 

традиційного книжкового видання (або цілої бібліотеки таких копій). Тому і 

«електронна книга», стверджує А. Бєловіцька, є законним об’єктом 

книгознавства. 

Таку позицію підтримує і І. О. Панкеєв, у праці «Книжкова культура і 

електронне видання». Учений виходить з розуміння книги як способу 

відображення твору і як засобу формування уявлень про нього, тому логічно 

вважає, що на категоріальному рівні сутнісні ознаки книги, актуалізовані у 

видання (інформаційність, комунікативність, семіотичність, матеріальність), 

єдині – незалежно від зміни техніко-технологічних засобів і матеріальної 

конструкції. 

Водночас, зазначає І. Панкєєв, «електронною книгою» часто 

називають пристрій з екраном для читання оцифрованих текстів або текст, 

розміщений у Глобальній мережі. Але окремо взятий текст лише умовно 

можна назвати «книгою». Інтегральне електронне видання, в якому 

актуалізується полісеміотичний твір словесності, визначається не тільки як 

електронна копія твору (зорова, звукова, вербально-графічна), але і як 

унікально організований гіпертекстовий простір, котрий дає змогу 

здійснювати швидку навігацію з метою засвоєння багатьох знакових об’єктів, 

що перебувають у межах цього простору. У сучасних умовах викладення 

власного тексту на сайті або надсилання його до електронної бібліотеки є 

одним з варіантів просування твору на видавничому ринку, до того ж 

електронні копії творів в Інтернеті  знайти досить легко. Проблема не в 

пошуку, а в якості знайденого.  

Електронна копія друкованої книги є повним аналогом друкованого 

видання, але з огляду на те, що в мережевий простір вона потрапляє, 

зазвичай, несанкціоновано, тобто переважно просто оцифровується 

ентузіастами і викладається на сайті, така копія має численні помилки. Окрім 

того, користувач не має гарантії, що текст подано у повному обсязі (особливо 

це стосується графічного й ілюстративного матеріалу). Також повністю 

втрачається художній дизайн видання. Окрім того, несанкціоноване 

поширення електронної версії друкованого видання суперечить авторському 

праву. Тому при створенні інтегрального електронного видання, на думку 

Панкеєва, треба використовувати перевірене джерело тексту, забезпечувати 

високий рівень текстологічної підготовки, коментувати, вказувати 

відповідальних за це видання осіб, дотримуватися вимог щодо 

інтелектуальної власності. 

І. В. Лізунова у статті «Книга і ЗМІ: проблеми співіснування» 

проаналізувавши висловлені в сучасних публікаціях думки спеціалістів щодо 

майбутнього книги, виділила кілька ключових позицій-прогнозів. Автор 

наводить міркування прихильників обох точок зору і зазначає, що більшість 

дослідників зрештою схиляються до думки, що книга ще довгі роки 
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функціонуватиме як один із інформаційно-комунікативних каналів, буде 

головним засобом накопичення і поширення знань. 

Наталія Марциняк у статті «Традиційна та електронна книга: 

порівняльний огляд споживчих якостей» проаналізувавши погляди вчених 

Й. Є. Баренбаума, Б. І. Косова, С. В. Бушуєва, А. О. Бєловіцької,  

Ю. М. Арського на співіснування електронної та традиційної книги, робить 

спробу визначити загальні й відмінні товарні властивості традиційної та 

електронної книги, які формують споживчі переваги кожної з них. На думку 

дослідниці суттєвою перевагою традиційної книги, порівняно з електронною, 

є єдність її змісту і зовнішнього вираження (форми). 

Адже всі елементи традиційної книги мають певну семіотичну 

організацію: текст, графіка, матеріал, технічна конструкція обов’язково 

зумовлені цільовим призначенням і читацькою адресою видання, його 

типологічною сутністю і цілісністю. Цього не можна сказати, вважає автор, 

про електронні видання, які, існуючи на дисках або у вигляді спеціальних 

портативних комп’ютерів, виражають вищевказані характеристики книги 

лише за допомогою певного оформлення самого тексту. Традиційна книга 

має більше шансів зберегти інформацію для прийдешніх поколінь. 

Електронна книга, стикаючись із проблемою старіння технологій, 

поступається паперовій щодо надійності збереження інформації. 

Для споживання традиційної книги потрібні лише навички читання, 

аналізу й синтезу одержаної інформації, тоді як її електронний аналог, крім 

вже вказаного, потребує додаткових пристроїв та вміння ними користуватися. 

Суттєвою перевагою електронної книги є її оперативність. З розвитком 

Інтернету купити, завантажити електронну книгу і приступити до її читання 

можна за лічені хвилини, не відходячи від домашнього комп’ютера. До того 

ж, вартість таких книг часто нижча ніж традиційних а деякі тексти можна 

отримати безкоштовно. Читач може самостійно змінювати розмір шрифту 

електронної книги, що поліпшує комфортність читання. За допомогою 

додаткових програм деякі електронні книги можна трансформувати у звукові, 

однак при цьому слід враховувати, підкреслює автор, що засоби мультимедіа, 

забезпечуючи, разом з текстовим, візуальне й звукове сприйняття інформації, 

на відміну від друкованої книги не сприяють розвиткові людської свідомості 

та інтелекту. Однією з переваг споживчих властивостей електронної книги є 

її компактність – на одному диску вміщується десятки, а то й сотні середніх 

електронних книг. Отже, доходить висновку Н. Марциняк, попри всі переваги 

і недоліки обох форм книги не можна говорити про витиснення однієї з них 

іншою, адже це принципово різні за способом подання матеріалу засоби 

інформатизації людства. На сьогодні вони ефективно можуть співіснувати. 

Безумовно роль друкованої книги ще довго буде залишатися 

домінуючою, але не можна враховувати той факт, що з розвитком 

інформаційних технологій збільшується роль електронних ресурсів, особливо 

у сучасному освітньому просторі. Випуск електронних підручників і 

навчальних комплексів є одним із перспективних напрямів діяльності 
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видавництв. Оскільки електронне середовище дозволяє оновлювати наведену 

в навчальній літературі інформацію. Окрім того, в умовах електронного 

середовища є можливість реалізації багатошарової структури підручника, 

тобто передбачається індивідуальний підхід у роботі з користувачем. На це ж 

спрямоване і право вибору за бажанням користувача привабливішого 

інтерфейсу. Суттєвий ефект у навчанні за таким підручником має і 

використання мультимедійності (тексту, звуку, ілюстративного та графічного 

матеріалів, відеоряду). Мультимедійні підручники мають ряд переваг. Вони 

подають матеріал у вигляді, що підвищує ефективність сприйняття матеріалу 

навчальних дисциплін. Гіпертекстова організація навчальних курсів дає 

можливість компактно викласти великий обсяг навчальної інформації та 

раціонально організувати вивчення певної дисципліни. 

Можливості інтерактивності дозволяють контролювати рівень знання 

того, хто навчається. Електронні підручники вирішують проблему 

екземплярності, яка завжди була актуальною для традиційних підручників: їх, 

зазвичай, усім бажаючим не вистачало. Крім того, орієнтовані на самоосвіту 

й уможливлюють максимальну індивідуалізацію процесу навчання, сприяють 

розвиткові системи дистанційної освіти. Суттєві переваги таких підручників 

одними з перших оцінили ті, хто вивчають іноземні мови, оскільки 

поширеним продуктом на інформаційному ринку були і є різноманітні курси 

вивчення іноземних мов. 

Отже, немає сумніву, що електронна книга як різновид книжкового 

видання є об’єктом книгознавства. Дискусії на цю тему дещо перебільшують 

проблему, і, скоріш за все, відбивають неготовність частини книгознавців до 

вивчення специфіки «електронної книги» та методів роботи з нею. 

З іншого боку, хоча сьогодні традиційна книга дещо втрачає свої 

позиції по відношенню до інших високотехнологічних засобів комунікації,  

вона в той же час продовжує залишатися оптимальною формою збереження 

культурного спадку, є незамінним елементом розвитку культури, 

накопичення і поширення знання. 

Таким чином книга у всіх її видах, друкарському і електронному, 

залишається унікальним, історично сформованим універсальним засобом 

фіксації, збереження і передачі в часі й просторі суспільних надбань та 

цінностей. 

 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

25 

УДК 027.625(477) 

Валентина Миколаївна Медведєва, 

кандидат педагогічних наук, професор кафедри  

книгознавства і бібліотекознавства 

Київського національного університету  

культури і мистецтв 

 
БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА АНАСТАСІЇ КОБЗАРЕНКО ЯК 

ФУНДАТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ДЛЯ ДІТЕЙ... 

«…по зернині, потроху, 

неначе збагнувши – вже час, 

ми творимо разом велику 

епоху, яка проростає крізь 

нас…» 

  Д. Лазуткін 

 

У другій половині ХХ ст. на європейському континенті був досить 

поширеним і модним екзистенціалістський термін «межова ситуація». 

Людське «я» неминуче мало постати пріоритетним у бутті повоєнної Європи. 

Екзистенційний, абсурдистський виміри людського буття стають провідними 

у філософських вченнях, теоріях, дослідженнях провідних культурологів, 

літературознавців, економістів, політологів та ін.  

У статті «Злам тисячоліть: фантом чи реальність?»  І. Дзюба аналізує 

ті чинники, що змушують людство переосмислювати пройдений шлях, 

робити підсумки, аналізувати можливості, накреслювати перспективи, 

передбачати загрози і т. д. Загальновідомо, що саме під час зламних вікових 

періодів посилюються теоретичні, філософські, зокрема й мемуарні дискурси 

як спроба осмислення критичних точок у долі людства і окремого 

індивідуума. Україна тривалий час виборсується з виміру соціалістичного 

раю, долаючи складні «території ризику», що вже в умовах державної 

незалежності замість гармонійно устатковуватися, навпаки, часто 

загострюються, являючи значні кризові прогалини, насамперед у царині 

духовності, культурної аури. 

Важливим в осмисленні книгознавчих надбань є той факт, що їх 

неможливо розглядати поза дослідженням науково-творчих особистостей. 

Ідеологічна заангажованість українського книгознавства радянського періоду 

унеможливлювала об’єктивне дослідження видатних постатей, тобто 

розглядала їх або з негативного боку, або взагалі лишала поза увагою, 

знищувала пам’ять про них. 

За нормами наукового комунікування зведення на п’єдестал тієї чи 

іншої постаті не узгоджується з етичними нормами, за якими працюють, 

комунікують науковці всього світу. Адже ті чи інші події, постаті, культурні 

явища еволюціонують в часі, видозмінюються, трансформуються, а з часом 

будуть переосмислюватися наступними поколіннями науковців. 
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Автор усвідомлює, що в межах однієї статті осмислити таку постать в 

культурі України як Анастасія Кобзаренко не можна, що зумовлено, зокрема, 

і обсяговими чинниками. 

 Мені випала доля і честь працювати з Анастасією Степанівною 

Кобзаренко – найяскравішою постаттю у царині бібліотечної справи,  

активним учасником історичного процесу формування системи бібліотечного 

населення України. 

 Утворення у 1967 р. Державної республіканської бібліотеки для дітей 

(нині Національна бібліотека України для дітей) є, поза всяким сумнівом, її 

особистим вагомим внеском в українську культуру, у справу виховання 

дитини, плекання її любові до книги і читання. 

 Як творець і багаторічний (півстоліття!) керівник бібліотеки, вона 

втілювала дивовижний феномен всебічних знань, управлінських та 

фінансових навиків і професійної гідності. 

Анастасія Степанівна відноситься до керівників такого масштабу, який 

не просто випереджає час, не просто ламає стереотипи, вона разом з 

колективом цілеспрямовано і самовіддано формує гуманістичну місію 

дитячої бібліотеки. В перші ж роки незалежності докладає зусиль до 

творення нового бібліотечного законодавства нової української держави. За 

всім цим стоїть велика робота: і проведення всеукраїнських конгресів, з’їздів 

бібліотечних працівників, обговорення назрілих для законодавчого 

вирішення проблем з представниками влади, громадськістю, у професійному 

середовищі. Тож прийняття вперше в історії України окремого Закону 

України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (1993 р.) – це її перемога і 

зусилля. А скільки ще підготовлено та затверджено нормативно-правових 

актів в її практичній діяльності…!!! 

Формувати імідж держави  України – це теж справа її великих зусиль. 

Вона з честю представляла інтереси  бібліотечної спільноти України на 

міжнародних, всеукраїнських форумах. 

З великим ентузіазмом поринає у вир нових інформаційних 

технологій. Залучає нових фахівців-інженерів, знаходить можливість 

придбання новітньої техніки, утворює новий структурний підрозділ, навчає 

бібліотечних працівників новим компетенціям, з року в рік оновлює 

структуру бібліотеки, яка є яскравим прикладом не просто нового руху і 

нових висот, а свідомою власною позицією: трансформувати функції дитячої 

бібліотеки до потреб нового суспільства, українського державотворення, 

національної культури та національних пріоритетів, щодо дитини , книги, 

бібліотеки та читання. 

 Одним з важливих напрямів діяльності Анастасії Степанівни є 

формування нової державної політики щодо дитячої книги і її присутності в 

українському культурному просторі. Це і у фондах дитячих, сільських, 

шкільних бібліотек, і у книжкових магазинах, домашніх бібліотеках. 

Співпраця з авторами дитячих книг, видавництвами, Національною спілкою 

письменників України, державними органами влади була особливо плідною. 
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Це можна яскраво проілюструвати на реалізації проекту «Бібліотечна серія», 

на прикладі  спільних культурно-просвітницьких заходів з пропаганди книги і 

читання з  видавництвами України, зокрема:  «Веселка», «А-ба-ба-га-ла-мага» 

та іншими. 

 Шкода, що сьогодні ми втратили цей досвід через економічні, 

політичні, ідеологічні негаразди, що від  багатотисячних тиражів дитячої 

книги (50 – 100 тис. екз. і більше) ми боремось за кожну книгу.  

 Талант спілкування – великий дар Анастасії Степанівни, що поєднував 

не лише адміністративні здібності, але й усвідомлення соціально-культурної 

значущості бібліотеки і бібліотечної професії. Тож не випадково гостями 

бібліотеки були видатні державні й політичні діячі, депутати, міністри, 

письменники, актори, дипломати, зарубіжні гості. Під час зустрічей 

Анастасія Степанівна постійно наголошувала на важливій місії  дитячих 

бібліотек і їх ролі у справі гармонійного розвитку особистості. 

 Працювати керівником ідеологічної установи, якими і були бібліотеки, 

за часів партійно-ідеологічного тиску, було нелегко. Та попри все Анастасія 

Степанівна залишилася демократичним керівником, гуртувала колектив, 

залучала до активного обговорення професійних проблем кращих фахівців не 

лише бібліотек, а й видавців, керівників державних органів влади, політиків, 

науковців, психологів, соціологів, освітян. Вимоглива і принципова  вона 

була не лише до підлеглих, а й до себе. Особливо ці якості проявились в часи, 

коли постало питання будівництва бібліотеки, здійснення найбільшої, 

можливо, її мрії – аби діти України мали справжній палац книги. 

 Таке модне сьогодні і вживане поняття «соціального партнерства» нею 

як керівником було втілене ще  у далекі 70-80 ті. рр. ХХ ст. Партнерами у її 

роботі були ті, хто реально допомагав у становленні бібліотек для дітей, 

обласних, районних, міських, сільських, шкільних, особливо результативною 

була співпраця в процесі будівництва бібліотеки з шефами бібліотеки  – 

колективом заводу  станків і автоматів ім. М. Горького; з колегами, 

директорами бібліотек Росії, Казахстану та інших Республік СРСР; які 

допомагали з матеріальним забезпеченням бібліотек; це профспілкові та 

партійні діячі, громадськість, творчі спілки. 

 Її уміння достукатися до представників партійних та державних 

органів влади вражає тим, що воно завжди мало реальні результати, часом і 

зовсім несподіваними з огляду реалій сьогодення . І як тут не згадати, що 

певний час у нашому Палаці книги дітей-читачів пригощали молоком з 

булкою, що зреалізувалося після відвідувань найвищих керівників партійних 

органів. 

До сьогодні пам’ятаю першу зустріч з колективом у новому Палаці 

книги і сказане його директором:  «В інтересах наших дітей наш  дім має 

наповнитися змістом, теплотою, затишком…» 

Такими професійно-патріотичними  гуманними справами Анастасії 

Степанівни та її колективу  будувався шлях до нашої незалежності. Цей 

внесок є досить вагомим. Вже на початок 80 –х рр. ХХ ст. в Україні було 
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створено розгалужену мережу бібліотек для дітей, гуманістична місія яких 

до сьогодні достатньо не оцінена. Вона потребує зусиль не лише  науковців-

бібліотекознавців, а й педагогів, психологів, культурологів задля осмислення 

такого явища в історії бібліотечної справи України як феномен «дитяча 

бібліотека».  

Творення нового практиками вимагає на її думку узагальнення і 

осмислення науковцями. Саме тому не менш важливою справою  вона 

вважала і науковий напрям в діяльності Бібліотеки. Тож такі реальні її кроки 

знайшли  відображення як в статуті самої бібліотеки і обласних бібліотек для 

дітей України; утворення науково-дослідного відділу, створення робочих 

груп в процесі проведення наукових досліджень, залучення педагогів, 

психологів, соціологів, донесення результатів до практиків, органів влади – 

все це давало Анастасії Степанівні опертя у вирішенні проблем.  

Усвідомлюючи значимість співпраці з громадськістю  (такий досвід 

співпраці був  на той час  досить вагомим) вона першою в Україні 

започаткувала утворення асоціації бібліотек для дітей як об’єднання творче і 

побудоване на демократичних засадах. Тут також розкрився багатогранний 

талант непересічної людини – об’єднувати, спілкуватися, дискутувати в ім’я 

творення нової демократичної бібліотечної спільноти. 

 Тож в комплексі її державотворчих заходів є і зусилля спрямовані на 

надання бібліотеці статусу «національної» установи.  

 Особливою сторінкою біографії Анастасії Степанівни є її учні, її 

послідовники. Дар бути не лише  організатором, управлінцем, а й педагогом – 

це характеризує її як людину великого розуму, мудру і цілеспрямовану. Саме  

з її легкої руки, мене як молодого спеціаліста, випускницю Харківського 

державного інститут культури було запрошено за державним замовленням на 

роботу до щойно утвореної молодої бібліотеки республіканського значення. З 

того часу минуло півстоліття.  Я щиро дякую їй, моєму Вчителю. Треба було 

вкласти в мене багато душі,  знань, турботи,  щоб я сьогодні могла мати 

високий статус науково-педагогічного працівника, навчати і продовжувати її 

добрі справи. А скільки таких учнів, які розлетілися і стали докторами, 

кандидатами наук, професорами, доцентами, директорами бібліотек, 

державними службовцями… Скільки читачів-дітей, які з турботливих рук її 

колективу  пішли у світ знань з книгою і бібліотекою. 

 Не кожен керівник турбується про своїх підлеглих так як вона: 

постійно ініціювала представлення до державних нагород премій, подяк; 

поліпшення житлових умов; підвищення кваліфікації в Москві, Ленінграді, 

союзних  республіках Прибалтики, участь у професійних зарубіжних 

поїздках. Цей перелік можна продовжити. Але як тут не згадати, що як 

керівник жіночого колективу  Анастасія Степанівна  добре розуміла, що на 

роботі треба створити умови – це і перукарня, доставка продуктів, продаж 

одягу, взуття… Здавалось би такі дрібниці у вимірі сьогодення. Та не 

забуваймо, що ціле покоління жили в соціальній незахищеності. 
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 Трудовий шлях керівника такого масштабу не завжди був устелений 

трояндами. В її житті були неспокій, розчарування, часом не заслужені 

образи і все ж вона долала нові вершини, еволюціонувала і завжди була у 

творчому пошуку в ім’я високого Олімпу – її величності Дитячої Бібліотеки. 

 Анастасія Степанівна – це представник когорти діячів української 

культури, які плекають ґрунт нашої духовності, а отже, засівають ниву для 

наступних поколінь. Бачити плоди своєї діяльності  – це велика радість. 

 У переддень ювілею бібліотеки Анастасія Степанівна повна нових 

задумів, вважає своїм громадянським і професійним  обов’язком передати 

досвід  і осмислити пройдений нею шлях. 

 Висловлю глибоку шану і подяку своєму Вчителю, яка носить високе 

звання – Герой України. Доброго здоров’я, бадьорості, оптимізму і гармонії 

Вам, Анастасіє Степанівно! 
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ВІЙСЬКОВА ГЕРОЇКА У МИСТЕЦЬКИХ ТА КНИЖКОВИХ 

ПАМ’ЯТКАХ РУСІ-УКРАЇНИ 
 

Середньовіччя (V-ХV ст.) – велика епоха людської історії, перехід до 

якої відбувався в жорстких умовах територіальних, політичних, економічних 

й церковних війн. Вони стали способом людського існування, стихією буття. 

Художня культура Русі-України утілила дух військової героїки та рицарства: 

вона пронизує літературу, архітектуру, образотворче та прикладне мистецтво. 

Визначальні для давньоруської книжкової культури, рицарські ідеї 

відобразили монументальні «військові оповідання», які, на думку сучасних 

дослідників, у часи внутрішньої нестабільності та зовнішньої експансії (др. 

пол. ХІІ ст.) утворили окремий жанр – дружинну повість, яка проголошувала 

ідеї лицарської доблесті, звитяги, закликала до єдності та миру між князями. 
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Таким є, наприклад, Київський літопис, що є «сімейною хронікою 

Ростиславичів», у центрі уваги якого героїчна особистість, непереборний 

воїн, носій державницької ідеї – князь Ізяслав Мстиславич. У найбільш 

яскравій частині повісті, він, здобуваючи стіл своїх діда і батька, виступає 

борцем за незалежність Русі від Візантії, розбудовником державності, 

закладеної його пращуром Ярославом Мудрим, проводирем військових 

походів задля її зміцнення. Основна частина твору завершується переможним 

в’їздом Ізяслава до Києва після однієї із битв, де він, пліч-о-пліч зі своїми 

дружинниками, був поранений і мало не загинув. Кияни впізнали його серед 

вбитих вояків, коли він, не маючи змоги піднятися, зняв шолома. 

Змальовуючи Ізяслава у різних обставинах – як лицаря, героя, талановитого 

полководця, дипломата, автор, яким вважають князівського речника, 

репрезентує його як видатного політичного діяча-героя, на прикладі якого 

підносився культ честі – індивідуальної й національної, честі всієї 

давньоруської військової верстви. 

До Київського літопису включена також оповідь про князя Ігоря та 

його похід на половців 1185 р., що за сюжетом та настроєм співвідноситься із 

широко відомим «Словом о полку Ігоревім», що сприймається як заклик до 

єдності та незалежності Русі, пройнятий патріотичними мотивами і високим 

кодексом лицарства. Обидві оповіді починаються описом затемнення сонця, 

трагічними обставинами необдуманих дій князя, який легковажно вийшов з 

орбіти київської влади, у змаганнях з підступним ворогом потрапив у полон, 

однак зумів  втекти, і повернувся додому з покаянням. Обидва твори ріднить 

відчутний патріотичний сум, у роздумах про поразку Ігоревого війська, 

описах князівських чвар, суєтного прагнення слави. І автор повісті, і автор 

«Слова» окреслюють єдиний правильний шлях її здобуття мужністю та 

героїзмом у боротьбі за вітчизну.  

Поєднання героїчного начала з морально-етичними засадами 

християнства демонструє Галицько-Волинський літопис ХІІІ ст., що 

відображає події 1201-1292 рр. Військово-рицарське начало утілював образ 

Данила Галицького, філософсько-релігійне – образ Володимира 

Васильковича. Масштабна історична оповідь на основі життєписів князів, 

Галицько-Волинський літопис, займає п’яту частину Літописа Руського 

ХV ст., який належав Іпатієвському монастирю біля Костроми. Його 

найяскравіша частина – героїчна воїнсько-дружинна повість про князя 

Данила Галицького, автором якої називають представника із кола вищих 

рангів дружинників. Він будує сюжет навколо ключової постаті Данила, 

мудрого політика, князя-рицаря, князя-героя. Почавши з  панегірика Роману, 

батьку Данила; і продовжує його у легенді про євшан-зілля; оповідь про 

дитинство Данила та Василька; Данила у Галичі; меч у руках малого Данила; 

участь Данила у битві при Калці 1123 р.; походи і битви Данила; Данила в 

Орді; коронацію Данила; розповіді про різні походи, смерть князя-героя. На 

усьому життєвому шляху князь Данило постає перед читачем у образі 
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блискучого, спроможного, боєздатного середньовічного рицаря: «Бе бо дерз и 

храбр, от глави и до ногу его не бе на нем порока». 

В умовах політичних і соціальних суперечок, ірраціональності життя, 

алогічності і непередбачуваності майбутнього, навал іноземців і іновірців 

християнство потребувало не просто військової спроможності, а й подвигу, 

освяченого ідеєю християнської відданості, жертовності, страждань. У такій 

соціально-психологічній атмосфері цій ідеї відповідали образи воїнів-святих, 

які поставали не лише захисниками від чужинців та загарбників, а й борцями 

за християнство проти язичництва. Патрони-охоронці спільноти, пов’язаної з 

війнами та військовими походами, узагальнено вони уявлялися «воїнством 

Христовим», «святими воїнами». Ідеал святого воїна – сумлінного, 

справедливого, непереможного духом і тілом, відображено у пам’ятках 

стінопису, іконопису, книжкової мініатюри, скульптури, архітектурної 

кераміки, на предметах зброї та спорядження, речах адміністративного 

вжитку ХІ – ХV ст..  

На печатках з речового скарбу із с. Городище з Хмельниччини, 

бронзовому медальйоні з Болохівських земель ХІІ – ХІІІ ст., на теракотовій 

кахлі з Луцького замку ХV ст. зображення воїна-вершника тяжіє до ранніх 

уявлень про святого воїна. Його витоки – у архаїчних культах періоду 

військової демократії V-VІ ст., поширеної у Європі після падіння Римської 

імперії та пересування войовничих північногерманьских племен із 

Скандинавії до центру та півдня Європи. У балтійському та білоруському 

ареалах на такій основі сформувався гербовий знак «Погоня», що зображує 

вершника в русі, а у європейському – культ короля-лицаря у вигляді 

кіннотника, зміст та знакова форма якого набули основоположного значення 

у військовій символіці.  

Під впливом західної культури, привнесеної хрестовими походами та 

утворенням на Близькому Сході держав хрестоносців, окремий культ 

безіменного святого воїна у ХІ – ХІІ ст. виник і в культурі Візантії, де він був 

близькій традиції давнього Ірану. З давнім шануванням царя-вершника 

пов’язують виникнення образу св. Георгія у Кападокії та його поширення на 

суміжних Візантії території Закавказзя, Сирії, та на Балканах. На Русь цей 

культ поширювався у ХІ – ХІІ ст. через Кримський півострів, Херсонес. 

Св. Георгію поклонялися як охоронцю у ратних діях, при пораненнях та 

хворобах. Спочатку його зображували як молодого пішого воїна у 

фронтальній композиції на повний зріст або по пояс, з мечем або списом. Так 

він зображений на кістяному медальйоні зі скарбу, знайденому 1973 р. у 

с. Теліженці на Хмельниччині, на енколпіоні з Володимира-Волинського, на 

медальйоні з Дорогичина. На рельєфі Георгієвського собору у Юр’єві-

Польському Георгій постає як патрон Владимиро-Суздальських князів. У 

ХІІІ – ХІV ст. він вважався також патроном галицько-волинських князів, які 

будували у його честь церкви – св. Юра (Георгія) у Львові, в Любомлі на 

Волині (ХІІІ ст.). У пізній християнській іконографії звичайним є зображення 

Георгія на коні, який списом вбиває змія. У цьому образі набула 
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іконографічної розробки загальносвітова тема героя-змієборця, символ 

перемоги світлого начала у боротьбі з силами темряви. Таке зображення є на 

круглих бронзових образках з Дорогичина, Галича, Новгорода. На початку 

ХІV ст. на території Галицько-Волинської Русі він стає геральдичним 

символом. Про це свідчить печатка Юрія І Львовича, виконана у 

західноєвропейській манері, на якій зображено вершника-лицаря та св. Юрія 

(Георгія) на печатці міської громади міста Володимира, відтиск якої зберігся 

на документі 1324 р. Ця геральдична емблема міста залишалася у вжитку до 

кінця ХVІІІ ст. 

Крім св. Георгія, одним з найбільш шанованих святих воїнів в 

давньоукраїнських землях був св. Димитрій. У формуванні його культу як 

воїна-мученика, провідну роль відіграла Візантія. За легендою Димитрій 

народився у місті Солуні, де був намісником римським імператора 

Максиміліана, але за відкриту проповідь християнства після перебування у 

в’язниці, 306 р. був страчений. Солунь, Салоніки або Фесалоніки, багате 

торгове місто-порт у Греції, засноване 315 р. до н.е., у Візантійський імперії 

вважалося другим після Константинополя. Воно мало славу християнського 

центру, де знаходився храм VI – поч.VII ст. його патрона – св. Димитрія 

(зруйнований пожежею 1917 р.). Головною ідеєю культу Димитрія 

Солунського було покровительство процвітанню та багатству міст. Осіннє 

християнське свято «на Дмитра» символізує прибуток, приплід, врожайність. 

Св. Димитрій був патроном давньоруських князів: у XII ст. володимиро-

суздальського князя Всеволода Юрійовича, за правління якого у Владимирі 

був побудований Димитрієвський собор (1193-1197), у XIV ст. – 

московського князя Дмитра Донського, який, за легендою, у 1380 р. переніс 

до Москви з Владимира-Суздальського ікону Димитрія із Солуні XII ст. В 

Іпатіївському літописі під 1288 р. згадано церкву св. Дмитра у Володимирі-

Волинському, яку прикрасив стінописами Володимир Василькович та церква 

Дмитра у Більську. На думку російських дослідників культ цього святого став 

поширюватися на Русі з ХІІ ст., однак ще до ХІ ст. належить свинцева 

печатка турівського князя Ізяслава Ярославича із давньоруського військового 

центру Берестія із погрудним зображенням Дмитра Солунського. Культ св. 

Димитрія як покровителя Ізяслава, який у 1054 р. посів київський престол, 

було перенесено до столиці Русі, про що свідчить будівництво ним у 1111–

1113 рр. Золотоверхого монастиря, який мав спочатку назву Димитрівського. 

Образ св. Димитрія у дорогому ошатному воїнському обладунку зі зброєю та 

щитом, який прикрашав храм, належить до найвищих досягнень києво-

візантійської художньої традиції. До ХІІІ–поч. ХІV ст. належить шиферна 

іконка із Кам’янця-Подільського, де св. Димитрій, зображений у гордовитій 

позі у розкішному одязі та військовому обладунку. Довкола його голови – 

янголи: один увінчує героя німбом святості, інший подає меч.  

У давньоруський час набув поширення також культ св. Михаїла. Його 

зображення вміщує печатка зі скарбу (1959 р.) з с. Городище на 

Хмельниччині, золотий медальйон та змійовик із Болохівського скарбу 
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1970 р. Ознака образу св.Михаїла – сфера у лівій руці, означала царювання, 

вищі повноваження, спис у правиці – боротьбу із злом. Їх можна побачити на 

печатках з Пересопниці та зі збірки А. Фрідріха в Острозі, що існувала до  

50-60 рр. ХХ ст.  

Дослідження композицій ікон із зображенням св. Михаїла, виявило 

факт підставляння цього святого на місце язичницьких божеств давніх 

іранських культів, зокрема Мітри, у художній практиці Римської імперії, 

Ближнього Сходу, Малої Азії. Примітно, що свого часу М. Грушевський 

стверджував, що за образом архистратига Михаїла, як гербом, немає ніякої 

української традиції. Однак, сучасні дослідження свідчать, що церкви в ім’я 

Михаїла масово будувалися на Русі-Україні від ХІІІ ст., а низка пам’яток 

ХІ ст. свідчить про його впровадження ще раніше: до ХІ ст. належить 

змійовик, знайдений поблизу Чернігова, що належав Володимиру Мономаху, 

нащадку візантійських імператорів і пращуру багатьох руських князів, на 

Волині – печатки ХІ ст. Святослава Ізяславича (1050-1113), християнським 

ім’ям якого було Михаїл і який після Полоцька, Новгорода, Турова у  

1093-1113 рр. посів київський стіл. Елітарність культу св. Михаїла вказує на 

його можливий зв’язок із таємними знаннями. Характер будівлі 

Михайлівської ротонди др. пол. ХІІІ ст. у Володимирі-Волинському з 

колонадою з вісьми колон, що має аналогом храм західно-європейських 

купців у Смоленську, у свою чергу, вказує на європейську орієнтацію цього 

культу, що віддзеркалює утворення волинсько-чернігівсько-смоленської 

коаліції князів, партнерів у балто-німецькій торгівлі, які спільно здійснювали 

контроль торгівельних шляхів з Новгорода на Схід. Культ св. Михаїла у 

Новгороді був поширений серед елітарного купецтва, імовірно східного 

походження, божниця яких у Києві також була присвячена цьому святому.  

За часів князювання Святослава Ізяславича у Києві мозаїки собору 

Золотоверхого монастиря об’єднали культи святих воїнів Димитрія та 

Михаїла, а перейменування монастиря у ХІV ст. на Михайлівський 

підкреслив «главенство» останнього. В умовах ієрархічної системи 

феодального суспільства така ідея також стверджувала божественне 

походження влади, яку наслідував київський князь, син великого київського 

князя Ізяслава, онук Ярослава Мудрого, правнук Володимира Святославича. 

В умовах князівських усобиць така тема відповідала системі чинів янголів, 

оприлюдненій у V ст. Діонісієм Ареопагітом у праці «Про небесну ієрархію». 

Вона тлумачилася як взірець порядку на божественному та соціальному 

рівнях. Архістратиг Михаїл – «подібний до бога» – вождь небесного воїнства, 

«один з перших князів», «князь великий», відповідно до ангельських чинів, 

належав до старших ангелів, вершителів суду. Окрім сфери та жезла, його 

атрибутами були терези та меч. 

Європейське лицарство, яке називало себе «milicie terriene et chevalier 

humeine» – «воїнством земним і рицарством людським», являло «земний 

образ ангельського воїнства, згуртованого навколо престолу Господня». Воно 

акцентувало браний подвиг архангела Михаїла, як «перший з будь-коли 
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явлених військових та рицарських доблестей». У такій якості архангел 

Михаїл у ХV–ХVІ ст. був успадкований волинськими магнатами князями 

Острозькими, які, як колись Чернігівські Ольговичи, мали пріоритетне 

становище у політиці та економіці на Правобережжі. Здогадно, не без участі 

Острозьких у XVI ст. образ св. Михаїла став гербовим у Києві. Деякі сучасні 

дослідники відносять його до трансформацій давнього культу бога-воїна, що, 

на наш погляд, не є безперечним, адже бог-воїн стверджувався у 

іконографічному типі воїна-верхівця, а архангел Михаїл є крилатим 

божеством, що поєднує стихії неба та землі.   

Істотний зміст отримав у Давній Русі культ князів-воїнів Бориса та 

Гліба, шанування реальних історичних героїв, князів, які стали жертвами 

князівських усобиць. Підступно убиті у 1015 р., у 1026 р. за часів Ярослава 

Мудрого вони були канонізовані церквою. Іконографічні варіанти зображень 

Бориса і Гліба відомі за книжковими мініатюрами та іконами ХІ–ХІІІ ст. 

Вони свідчить про еволюцію їх образів від мучеників до воїнів. Спочатку їх 

атрибутом був хрест, але вже на кам’яній іконці ХІ ст. із Тьмутаракані, Гліб 

зображений з мечем. Після спорудження у 1072 р. мурованої церкви Бориса і 

Гліба у Вишгороді, їх зображували з моделлю храму як донаторів. Такі 

зображення відомі на енколпіонах XI ст. Надалі в культі Бориса і Гліба 

переважали ідеї лицарського подвигу і заступництва. У двох композиційно-

сюжетних типах зображень – пішого та кінного, до першого типу належить 

шиферна іконка з Буковини, де постаті святих у монашеському одязі з 

капюшонами, широкі краї яких сприймаються як німби навколо голів, подані 

у легкому русі; обидва князі-воїни тримають мечі із хрещатими ручками – 

символами святощів і вояцтва. У ХІІІ ст. іконки з подібною композицією 

поширилися серед простих учасників бурхливих воєнно-політичних подій, 

селян та городян-ополченців. До кінного типу належить квадратна мідна 

іконка, знайдена поблизу містечка Калюс на Поділлі, схожа на взірець з 

малюнку рукопису XIII ст. опублікованого М. Максимовичем. До XVІI ст. у 

образах Бориса і Гліба утримувалися народні риси, що позначилося на одязі 

та «селянських» конусоподібних шапках. 

Утім, печатка князя Ярополка Ізяславича XI ст., із села Новомильськ 

на Рівненщині, як річ князівської адміністрації, мала зображення святих у 

багатому вбранні, а згадана у літописі «цата з фініптом» із зображенням 

Бориса і Гліба, яку отримав у спадок Володимир Василькович, взагалі 

належала до предметів розкоші вищого гатунку.  

Пам’ятки художньої культури Русі-України, що поєднують військову 

та релігійну тематику, відобразили ідеї військової героїки, мужності, 

патріотизму, заклик до єдності і цілісності держави. Вони залишаються 

виключно важливими та актуальними і в наш час. 
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ВІЗУАЛЬНА АНАЛІТИКА ЯК МЕТОД УЗАГАЛЬНЕННЯ 

ВЕЛИКИХ ПОТОКІВ ДАНИХ 

 

Однією з найбільших проблем в сучасному інформаційному просторі є 

нагромадження величезної кількості даних, що накопичуються в результаті 

дослідження певної проблематики. Їх аналіз необхідний для виявлення 

причин, ознак, прямих та побічних проявів, ймовірних наслідків будь-якого 

значущого процесу чи явища.  

Отже, сьогодні нагальною є проблема осмислення потоків інформації, 

без чого напрацьовані її масиви даних залишатимуться непридатними для 

ефективного використання. Тож активне використання на практиці та 

актуалізація теоретичного осмислення впровадження аналітики даних та 

інфографіки за її результатами цілком закономірні. Автори єдиного на 

сьогодні повноцінного посібника з цієї теми з The European Journalism Centre 

і The Open Knowledge Foundation сходяться на думці, що в ситуації надлишку 

інформації важливим завданням стає структуризація потоку даних і 

максимально зрозуміле і наочне донесення інформації до аудиторії. Графічне 

зображення – один з найефективніших інструментів в цій області.  

Отже, аналітичне осмислення масивів інформації – один з головних 

трендів на сьогодні. І, як ми сьогодні можемо спостерігати, аналітика в 

доступному для сприйняття вигляді швидко і надовго вкарбовується в пам’яті 

читача; дозволяє виявити і врахувати тенденції, динаміку, масштаби тих чи 

інших процесів. З цією метою доцільно візуалізувати статистичні дані, 

результати соціологічних опитувань тощо. 

Однак, не обов’язково вся необхідна інформація для візуалізації 

знаходиться в готовому вигляді. Щодня у ЗМІ з’являється величезна кількість 

інформації, що актуалізує узагальнення новинного потоку. Інформаційно-

аналітичними службами СІАЗ та НЮБ НБУВ здійснюється постійний 

моніторинг сайтів новин з метою визначення найбільш актуальних питань 

суспільно-політичного життя України, їх дослідження та порівняння. 

Узагальнення цих значних масивів інформації здійснюється в різних проектах 

та за різними алгоритмами. Оберемо для детального дослідження процес 

створення інформаційно-аналітичного проекту «Інформаційні акценти», що 

представляє візуалізацію результатів кількісно-якісного аналізу резонансних 
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повідомлень центральних та регіональних електронних ЗМІ за підсумками 

місяця. Для низки проектів аналітичних підрозділів НБУВ здійснюється 

щоденний якісний відбір необхідного контенту за потребами замовника. 

Відібрані і систематизовані матеріали дозволяють відстежити кількість та 

мінливість найактуальніших повідомлень у ЗМІ з плином часу, 

систематизувавши таким чином, уявлення про новинні потоки та оціночне 

забарвлення у висвітленні тих чи інших тем і персоналій. Така постійна 

систематизація і є метою проекту «Інформаційні акценти», відповідно, 

формулювання мети, як у наведеному прикладі, – перший етап роботи. 

Варто відмітити, що сайти новин досить часто передруковують 

повідомлення з інших джерел, що дозволяє обмежитись деякою кількістю 

сайтів для перегляду. Тому, не менш важливим є підбір інформаційних 

ресурсів для пошуку найбільш актуальних та резонансних тем. Такі джерела 

мають відповідати певним критеріям, в першу чергу – популярності і 

впливовості, остільки саме пул популярних ресурсів найістотніше впливає на 

формування інформаційної картини. Впливовість ресурсу визначається за 

кількістю читачів та передруків і посилань на їх новини. Отже, другий етап 

роботи полягає у пошуку найактуальніших (найбільш резонансних) тем для 

дослідження. Процес виявлення та фіксації ключових тем може відбуватися 

як вручну, і в цьому випадку слід враховувати фактор суб’єктивності та 

принципової неможливості досягнення вичерпності відбору, так і в 

автоматизованому режимі, що хибує певним схематизмом (при застосуванні 

комп’ютерних програми складніше уникнути врахування неоригінальних 

публікацій, нижча точність виявлення емоційно-оціночного забарвлення, 

складніше врахувати сарказм тощо) досить інтуїтивно. 

На сьогодні, для проекту «Інформаційні акценти» ми виокремили три 

основні блоки повідомлень: «Процес законотворення», «АТО і проблеми 

окупованих територій», «Україно-російське протистояння (інформаційний 

аспект)», кожен з яких, в свою чергу, включає низку підтем.  

 
 

 

Рис. 1. Динаміка і 

кількісне співвідношення 

основних резонансних тем 

місяця 
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За отриманими результатами ручної систематизації теми можуть бути 

додатково доопрацьовані в пошукових системах, таких як Google та Яндекс. 

Сучасні пошукові системи достатньо «розумні» і результати їх відбору, 

зазвичай, дуже точні. Вони, в першу чергу, показують ті джерела, що мають 

високий ступень довіри та репутацію як з боку інтернет-користувачів, так і 

самих пошукових систем. Слід звернути увагу, що в результатах пошуку, 

посилання на повідомлення окрім назви статті містять також короткі анонси 

повідомлень. 

На третьому етапі роботи відбувається аналіз і обробка інформації: 

систематизація зібраного матеріалу, що дозволить забезпечити цілісність 

графічної ідеї, та порівняти систематизовані дані. Отримані дані вносимо в 

програму Microsoft Excel, в якій програмі зручно та швидко виконувати 

розрахунки, і за ними ж можна побудувати більшість необхідних діаграм та 

графіків. 

Отже, всі отримані дані ми зводимо до кількох основних діаграм: 

 загальна картина резонансних повідомлень за місяць; 

 оціночний розподіл основних суспільно-політичних та 

економічних проблем за місяць; 

 середньодобовий показник резонансних повідомлень за місяць. 

Крім того, ми розглядаємо окремо кожен з основних тематичних блоків 

включно з усіма підтемами, свого роду розвернутий вигляд вже згадуваної 

діаграми «Загальна картина резонансних повідомлень за місяць».  
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Рис. 2. Деталізація резонансних повідомлень за місяць 

 

Щодо оціночного розподілу, беремо лише сумарну кількість 

повідомлень основних тематичних блоків за місяць. В цьому випадку, ми 

отримуємо досить показову діаграму, де чітко видно, що в оцінюванні 

інформаційного протистояння та дипломатії переважають, хоч і не 

абсолютно, позитивні для України повідомлення. Проте оцінка у вітчизняних 

ЗМІ процесу законотворення та військових дій в зоні АТО в сумарному 

підсумку – негативна. 

 
 

Середньодобовий показник дає нам змогу порівняти всі підтеми 

основних блоків повідомлень за середньою кількістю повідомлень на добу 

протягом розгляданого місяця. 

За підсумками кварталу-року доцільно готувати додаткові підсумкові 

огляди. За цей період певні тематичні блоки досліджуваних новин, як 

правило, видозмінюються та «обростають» новими підтемами. З таким 
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підходом інформація до замовника поступає своєрідними порціями, постійно 

актуалізуючи результати і вибудовуючи узагальнюючі тренди. Такий підхід 

іноді називають структурною аналітикою. 
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ДИСТАНТНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

КОРИСТУВАЧІВ ЯК ЗАСІБ НАПОВНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 
 

Вітчизняними та зарубіжними науковцями все більше уваги 

приділяється питанню розвитку бібліотечної діяльності в напрямі 

формування національного інформаційного простору, сприяння 

міжнародному інформаційному співробітництву, ефективному 

представленню національного інформаційного ресурсу, зокрема здобутків 

наукової думки та духовної історичної спадщини в глобальному 

інформаційному просторі. Актуальним предметом досліджень є 

інформаційно-аналітична діяльність бібліотек, що останніми роками 

активізувалась та є затребуваною серед такої специфічної категорії 

користувачів, як органи державної влади та місцевого самоврядування. Це 

викликано потребою професійної обробки зростаючих інформаційних 

потоків: моніторингу, відбору, структуризації та аналізу інформації з метою 

надання замовнику якісної інформаційної продукції, яка сприятиме 

прийняттю ефективних управлінських рішень. 

Актуальною формою наповнення бібліотеками вітчизняного 

інформаційного простору кращими національними інформаційними 

продуктами є дистантне обслуговування та бібліотечна інформаційно-

аналітична діяльність. Якісне всебічне наповнення національного 

інформаційного простору, що здійснюється бібліотеками та їх інформаційно-

аналітичними структурами з використанням дистантних форм, є важливою 

ланкою в розвитку інформаційного суспільства та представлення України в 

глобальному інформаційному просторі. 

Так, діяльність бібліотек в політико-правовій сфері із сприяння 

наповненню національного інформаційного простору зосереджена, в першу 

чергу, на політико-правовому інформуванні, надані доступу до національних 

та зарубіжних правових ресурсів та створенні синтезованого інформаційно-

аналітичного продукту відповідної тематики. Поширення правової 

інформації, сприяння підвищенню рівня правової культури суспільства, 

подолання правового нігілізму, інформування про захист прав людини 
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покладено на центри правової інформації, що функціонують в багатьох 

вітчизняних та зарубіжних бібліотечних установах. При цьому слід 

наголосити, що діяльність таких центрів набуває дедалі більшої популярності 

в користувачів саме завдяки використанню ними дистантних форм 

обслуговування – веденню власних веб-сторінок, здійсненню електронного 

довідково-бібліографічного обслуговування та консультування, створенню 

інтернет-путівників правовими ресурсами мережі Інтернет та ін.  

Варто відмітити й роботу бібліотек із забезпечення прозорості рішень 

державних та місцевих органів влади, що здійснюється за такими напрямками 

як інформаційна підтримка органів влади, інформування та просвітницька 

робота серед населення. 

В Україні останнім часом на базі бібліотек створюються публічні 

центри регіональної інформації, що займаються збором, зберіганням та 

наданням у користування документів з питань діяльності місцевих органів 

влади, формуванням відповідних бібліотечних фондів: офіційних видань 

районних адміністрацій та органів місцевого самоврядування; опублікованих 

документів (статистична інформація про стан економіки, екології, здоров’я, 

демографії, освіти, культури та інших напрямків); неопублікованих видань. 

Серед користувачів зростає попит на інформаційно-аналітичні 

матеріали з питань функціонування органів державної влади та місцевого 

самоврядування, реформування системи охорони здоров’я, освіти, 

агропромислового комплексу, реалізації молодіжної політики та ін. 

Інформаційно-аналітичні структури бібліотек досліджують перебіг 

політичних процесів та вплив різних чинників на перебіг проблемних 

ситуацій в політиці, пропонують шляхи вирішення конфліктних ситуацій.  

Загальнодоступність фондів бібліотечних установ та інформаційно-

ресурсні можливості бібліотечних інституцій, їх досвід роботи з інформацією 

дає можливість констатувати, що бібліотеки стали ефективним посередником 

між органами державної влади та суспільством. Наповнюючи національний 

інформаційний простір якісною, достовірною політико-правовою 

інформацією та мінімізуючи інформаційні шуми, бібліотеки на сьогодні 

виступають як стабілізуючий соціальний фактор, що забезпечує соціальну 

стійкість та вирівнювання інформаційних можливостей різних категорій 

населення.  

Останнім часом все частіше замовниками бібліотечних інформаційно-

аналітичних послуг стають бізнес структури, що мають потребу у отриманні 

якісного економічно-спрямованого інформаційно-аналітичного продукту. 

Задля задоволення їх потреб інформаційно-аналітичними службами бібліотек 

створюються проектні команди, які досліджують стан вітчизняної економіки, 

світової економіки та її можливі впливи на національну, кризові явища в 

економіці та шляхи їх подолання, вивчають позитивний зарубіжний досвід 

ведення економічної діяльності та виробляють рекомендації. Також через свої 

сайти бібліотеки надають доступ до інформаційних ресурсів економічної 

тематики.  
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Що стосується участі бібліотек у процесі наповнення того сегменту 

національного суверенного ресурсу, який спрямований на забезпечення 

ефективного функціонування культурної сфери суспільства, то слід 

наголосити на актуальності введення у широкий суспільний обіг за 

допомогою дистантних форм обслуговування наявного у їх фондах великого 

ресурсу культурних, духовно-ціннісних надбань попередніх поколінь 

українського народу, що є надійним орієнтиром у вітчизняному 

інформаційному виробництві, в утвердженні суспільних ідеалів, консолідації 

українського суспільства, збереженні його національної ідентичності і 

самобутності. Проведення бібліотеками віртуальних виставок, які 

ознайомлюють користувачів з книжковими колекціями національних 

історично-культурних пам’яток, художніми, музичними, відео колекціями 

бібліотеки, оцифрованою рукописною спадщиною, не лише сприяє 

підвищенню освітньо-культурного рівня громадськості, наступності 

національної свідомості, а й представленню України в глобальному 

інформаційному просторі. 

Підсумовуючи, зазначимо, що використання дистантних форм в 

бібліотечній діяльності відкрило перспективу для формування єдиного 

глобального інформаційного-бібліотечного простору, що дозволяє наразі 

ефективніше координувати спільні проекти, створювати сприятливі умови 

для функціонування міжнародних програм та надання доступу до зарубіжних 

інформаційних ресурсів. Як показує сучасна бібліотечна практика, нові 

технології дають змогу вирішити важливі завдання відповідно до запитів 

сучасного суспільства: впровадити нові інформаційні ресурси бібліотек, 

істотно вдосконалити якість інформаційного обслуговування користувачів, а 

також забезпечити збереження інтелектуальної та духовної пам’яті народу, 

спадкоємність державотворчих, національних та культурних процесів у 

суспільстві. 

 На сьогодні розбудова національного інформаційного простору є 

основою соціально-економічного, політичного і культурного розвитку країни, 

а проведення цілеспрямованої державної інформаційної політики є важливим 

аспектом підтримки потужного інформаційного потенціалу, який у свою 

чергу, є одним з визначальних факторів утримання стабільної позиції будь-

якої країни в глобалізованому світі. Наукові бібліотечні установи сьогодні 

мають потенціал для активної участі у здійсненні загальнодержавної 

інформаційної політики, адже акумульовані в них величезні обсяги 

інформації ефективно систематизуються та використовуються бібліотеками 

для творення нових потрібних суспільству та державному апарату знань. 

 Сучасні тенденції в розвитку мережевих технологій дають змогу 

бібліотекам, утворивши ще тісніші системні зв’язки, створити єдиний 

інформаційно-бібліотечний простір, що забезпечуватиме підтримку 

необхідного для стабільного розвитку суспільства рівня інформаційного 

потенціалу. 
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АНАЛІТИКІВ-МІЖНАРОДНИКІВ 
 

Становлення інформаційної цивілізації наприкінці ХХ – на початку 

ХХІ ст. позначилося суттєвими змінами в усіх сферах життєдіяльності 

суспільства, у тому числі – і в політичній. Серед таких можемо назвати появу 

структурування інформаційно-комунікативного простору як частину 

(підпростір) простору соціокультурного, тобто, включення в соціальну 

реальність і дійсність зон, в яких діють переважно інформаційно-

комунікативні чинники. У самому інформаційно-комунікативному просторі 

виділяють наступні підпростори: науково-технічної, економічної, політичної, 

управлінської, культурної та інших видів соціальної інформації, що 

об’єднуються формами комунікативної діяльності та її інформаційним 

характером1. 

Інформаційно-комунікаційний простір розглядається О. Дубасом в 

сучасних умовах як рівень розвитку культури певного суспільства й 

потужний владний ресурс, за допомогою якого державні і недержавні 

інституції конструюють, просувають та легітимізують політичні цінності, 

ідеали, образи, а також їхніх безпосередніх носіїв. Отже, одним з 

найактуальніших питань сучасної політичної аксіології виступає дослідження 

системи етико-політичних цінностей у межах теорії політичної комунікації. 

Політичні процеси в сучасному світі мають багато вимірів. Одним з 

найважливіших є культурно-політичний вимір. Упродовж останніх десятиліть 

роль і значення інформаційно-комунікаційних процесів постійно зростає, що 

багато в чому зумовлено особливостями становлення цивілізаційних засад 

постсучасності як нової епохи в історії людства. Адже кожна нова цивілізація 

визначається змінами в царині масової комунікації. У сучасних умовах 

сутність і спрямування інформаційно-комунікаційних відносин у тому чи 

іншому суспільстві є визначальним чинником соціокультурного, політичного 

та економічного розвитку2. 

Зокрема, ефективність забезпечення політичного розвитку значним 

чином залежить від використання теоретико-метолодогічного інструментарію 

                                                 
1 Татакі О. О. Інформаційно-комунікативний простір організації в контексті розвитку 

інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. О. Татакі. – Режим доступу: http://storage.library. 

opu.ua /online/periodic/iopktXXI/322-325.pdf (дата звернення: 30.01.2015). 
2 Дубас О. П. Інформаційно-комунікаційний простір: культурно-політичні детермінанти. – 

Київ, 2011. – 256 с. 
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аналізу, прогонозування та моделювання. Так, за словами К. Ващенка, 

політичний аналіз є галуззю політологічного знання, до компетенції якої 

належить науково анґажований, тобто критично-рефлексивний, доказовий і 

ціннісно навантажений пошук моделей розв’язання конкретних проблем, з 

якими стикаються суб’єкти політичної діяльності. За своєю природою 

політичний аналіз є не просто інструментальним, а й комунікаційним 

знанням, яке включає в себе у якості важливого виміру спрямованість на 

зміну політичної реальності на основі наукового обґрунтованого прогнозу3. 

Як слушно зауважує В. Степанов, моделювання інформаційно-

комунікативного простору повинне враховувати, що розвиток технологій 

моніторингу й аналітики вимагає оперативності, багатофакторного охоплення 

реальності, що необхідні для ефективного соціального керування. Реалізація 

нового інформаційного режиму поряд з інтелектуалізацією інформаційного 

простору припускає синтез управлінських та інформаційно-аналітичних 

технологій, що надалі повинне видозмінити характер і спосіб реалізації 

управлінських функцій, роль традиційних інститутів державної влади, 

демократичних процедур, значною мірою замінивши їх віртуальними 

соціальними технологіями4. 

Результативно вирішувати окреслені завдання у структурі науково-

дослідних інституцій, аналітичних центрів, навчальних закладів (усіх рівнів 

акредитації), відповідних урядових організацій та структур покликані нової 

категорії «працівники знань», до яких можемо зараховувати кваліфікованих 

інформаційних аналітиків-міжнародників. 

Саме для якісної підготовки таких фахівців у 2006 р. в Національному 

університеті «Львівська політехніка» була створена кафедра міжнародної 

інформації. В 2013 р. напрям 6.030204 «Міжнародна інформація (ОКР 

«бакалавр»), спеціальності 7.03020401 «Міжнародна інформація (ОКР 

«спеціаліст») та 8.03020401 «Міжнародна інформація» (ОКР «магістр») 

Національного університету «Львівська політехніка» були успішно 

акредитовані за найвищим IV рівнем акредитації.  

Базові знання з інформаційно-аналітичної підготовки студенти-

бакалаври «Міжнародної інформації» «Львівської політехніки» отримують в 

курсах «Теорія та практика комунікації», «Бази даних», «Аналіз зовнішньої 

політики» та ін. В 2013 р. в програму підготовки ОКР «бакалавр» напряму 

«Міжнародна інформація» введено дисципліни «Інформаційний 

менеджмент», «Правова аналітика в міжнародних інформаційних 

відносинах». Вступники 2015 р.в. зможуть отримати необхідні компетенції у 

нових курсах «Аналіз та прогнозування політики держав Центральної та 

                                                 
3  Ващенко К. О. Теоретико-методологічний інструментарій і засоби забезпечення політичного 

аналузу і прогнозування в сучасній Україні: автореф. дис... д-ра політ. наук. – Київ, 2009. – С. 9. 
4 Степанов В. Ю. Моделювання інформаційно-комунікативного простору в інформаційному 

суспільстві [Електронный ресурс] / В. Ю. Степанов. – Режим доступу: http:// fkbuapa.kharkov.ua/e-

book/db/2009-2/doc/1/06.pdf (дата звернення: 30.01.2015).  



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

45 

Східної Європи» й «Забезпечення діяльності дипломатичних і консульських 

установ та їх персоналу». 

Узагальнюючу роль у цій складовій програми підготовки фахівців  

міжнародної інформації відіграє оволодіння курсом «Інформаційно-

аналітична діяльність в міжнародних відносинах» (3 кредити ЄКТС), де вони 

проходять такі теми як «Інформаційна продукція в системі національних та 

міжнародних інформаційних ресурсів», «Поняття, різновиди та джерела 

аналітичної інформації», «Документ як об’єкт аналізу», «Поняття, структура 

та процес підготовки аналітичного документа», «Основні положення та зміст 

інформаційно-аналітичної роботи в галузі міжнародних відносин, 

«Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньополітичної діяльності 

держави», «Класифікація інформаційних центрів та установ», «Провідні 

неурядові інформаційно-аналітичні центри в галузі міжнародних відносин та 

зовнішньої політики» та ін. 

Підготовка студентів-магістрів спеціальності «Міжнародна 

інформація» здійснюється за двома спеціалізаціями: «Прикладний аналіз 

інформації та прогнозування регіональних процесів» та «Інформаційно-

аналітичне забезпечення зовнішньої політики європейських держав», що 

включають відповідні цикли вибіркових дисциплін.  

Система обов’язкових змістовних модулів в умовах виробничої 

діяльності повинна забезпечувати оволодіння наступними вміннями: 

проводити інформаційно-аналітичне дослідження; складати огляди та 

реферати за іноземними інформаційними матеріалами; проводити пошук 

документальної та фактографічної інформації; проводити систематизацію та 

узагальнення даних, виявляти ключові моменти; проводити аналіз 

міжнародної інформації соціальних систем; проводити аналіз міжнародних 

систем та глобального розвитку; проводити аналіз проблем інформаційного 

суспільства; здійснювати математичне моделювання ситуацій у міжнародних 

відносинах; аналізувати досвід використання інформаційних війн та 

психологічних операцій в міжнародних відносинах; проводити пошукове і 

нормативне прогнозування; використовувати сучасні програмні засоби для 

експертних оцінок та системного аналізу в міжнародних відносинах; 

використовувати в своїй діяльності іноземні мови; проводити навчальні 

заняття; створювати аналітичні документи – і все це з активним 

використанням сучасних інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ). 

В умовах виробничої або науково-дослідної діяльності підготовлені 

фахівці-магістри спеціальності «Міжнародна інформація» Національного 

університету «Львівська політехніка» проявляють уміння шукати, збирати, 

систематизувати, узагальнювати інформацію, формувати власні погляди на 

явища, події, процеси, а також за результатами аналізу продуктів власної 

діяльності та самоспостережень приймати рішення, вибирати стратегію 

діяльності. 

Актуальні тенденції розвитку інформаційно-комунікативного 

простору вимагають приведення у відповідність до загальновизнаних 
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міжнародних стандартів програм підготовки відповідних фахівців, у тому 

числі, інформаційних аналітиків-міжнародників. У цьому контексті, на наше 

переконання, перспективним є підготовка в Україні профілю нової 

міждисциплінарної програми, виходячи із Міжнародної стандартної 

класифікації освіти (МСКО-2013)5 із розвитком спеціалізації 0612 

«Створення баз даних та інформаційних систем та їх адміністрування» 

напряму 061 «Інформаційно-комунікаційні технології» наукової галузі 06 

«Інформаційно-комунікаційні технології». 
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АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНОЇ 

ФУНКЦІЇ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВ 

 

Суттєва доля соціальних змін, які спостерігаються нині й 

прогнозуються на майбутнє, зумовлюється новими тенденціями в 

суспільному розподілі праці, що стимулюються інформатизацією. Вони є 

своєрідним механізмом підтримки суспільного гомеостазу за умов 

інтенсивної соціальної динаміки, посилення інформаційного компонента в 

суспільному виробництві, набуття інформацією статусу основи економічної 

системи.  

Нове інформаційне середовище вже зумовило суттєві зміни діяльності 

бібліотечних працівників і виявило нові тенденції в підході до професії 

бібліотекаря. На думку Р. Чейза, ера знань є періодом «стрімкої зміни 

парадигми для бібліотекаря». Він стверджує, що саме сьогодні вирішується 

майбутнє бібліотечної професії: або починається її нове «золоте століття», 

або процес маргіналізації, якщо ця професія не буде спроможною відповідати 

прогресові електронних та інтелектуальних технологій. Нині бібліотекарі за 

епохи Інтернету, Інтранету та мультимедійних технологій стають 

«робітниками знань», котрі створюють нові матеріальні й інтелектуальні 

продукти.  

Удосконалення різноманітності інформаційного професійного 

простору стає одним із найважливіших напрямів інформатизації. Це 

пов’язується з появою нових професій, які забезпечують сталий розвиток 

інформаційного середовища, трансформацію усталених професійних 

напрямів відповідно до інформаційних і соціально-інформаційних 

технологій. Наразі штати бібліотек поповнюються адміністраторами систем, 

                                                 
5 Области образования и профессиональной подготовки 2013 (МСКО-0 2013) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http:// isced-fields-of-educatio (дата звернення: 30.01.2015). 
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системними інженерами, системними аналітиками. Зміни характеру роботи, 

важливість і зростання інтелектуального капіталу зумовлюють динаміку 

професійного середовища бібліотечних працівників, оскільки їхній рівень має 

піднятися до світових стандартів з урахуванням можливостей безперервних 

комбінацій у різноманітних робочих ситуаціях.  

Вирішення когнітивних завдань дозволить бібліотеці набути більшої 

конкурентоспроможності на ринку інформаційних продуктів і послуг. Саме 

аналітична діяльність може відігравати роль напряму розвитку когнітивної 

функції бібліотеки. Нині бібліотечні працівники володіють технологіями, що 

поєднують сучасні методи інформаційного пошуку й аналітичної обробки 

інформаційного масиву. Окрім того, основані на принципах інформаційно-

аналітичної обробки документів знання, надають змоги вирішувати сучасні 

проблеми, з якими сьогодні мають справу більшість працівників, котрі 

працюють поза межами бібліотечної сфери.  

Вихід друком праць, де розглядають аналітичну діяльність у 

широкому соціокультурному й інформаційному контексті, можна пов’язати з 

новим розумінням функцій і завдань аналітичної діяльності, а також зі 

зміною технологій її здійснювання. Практично відбувається поява аналітики 

нового типу, яка здійснює цільовий системний аналіз, прогнозує динаміку 

впливу різних чинників на об’єкт дослідження, розробляє механізми і 

технології щодо впливу на зовнішні та внутрішні фактори. Нині стрімко 

розвивається конкурентна ситуація в галузі аналітичної діяльності. 

Аналітичні служби створено при держструктурах, міністерствах і відомствах, 

у бізнесі, при політичних партіях, у засобах масової інформації, а також як 

самостійні комерційні фірми. На сучасному етапі розвитку 

соціокомунікативної діяльності фахівці констатують розгортання процесу 

формування специфічного інституту незалежних аналітиків.  

Розвиток інформаційно-аналітичної діяльності має і деструктивні 

тенденції. Офіційні та комерційні аналітичні служби насамперед 

обслуговують інтереси тих політичних та економічних сил, які їх фінансують. 

Саме вони здійснюють підготовку інформаційних воєн і дезінформаційних 

кампаній, у рамках яких стикаються інтереси їхніх замовників. Комерційну 

аналітику теж не можна визнати незалежною й об’єктивною. Н. А. Сляднєва 

визначає дві причини, які не дозволяють пропонувати її як альтернативу для 

широкого кола користувачів: по-перше, комерційна аналітика 

спеціалізується, зазвичай, у галузі безпеки бізнесу, а по-друге, її послуги 

надто дорого коштують пересічним громадянам. Отже, автор ставить 

актуальне питання щодо формування аналітики, яка була б спроможна 

обслуговувати інтереси громадянського суспільства, – незалежної, 

професійної та суспільно орієнтованої.  

Підкреслюючи актуальність проблем, пов’язаних із аналітичною 

діяльністю такого рівня, Н. А. Сляднєва висловлює думку, згідно з якою на 

сьогодні громадянське суспільство не має інституцій, які були б здатні 

здійснювати роботу в цьому напрямі. Можна припустити, що саме 
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бібліотечний соціальний інститут має сприятливіші умови, яких потребує 

сучасна професійна аналітика: інтегровані документно-інформаційні ресурси, 

оперативний доступ до нової інформації, сучасні технології її пошуку й 

обробки і, нарешті, підготовлений належним чином персонал. 

Саме бібліотекарі мають стати тим ядром фахівців, які спроможні 

проявити ініціативу і взяти на себе відповідальність за аналітичний напрям 

діяльності, а також забезпечити консолідацію всіх, хто усвідомлює 

важливість і своєчасність поставленої мети. Адже саме вони володіють 

експертним знанням у галузі технологій верифікації інформаційних 

повідомлень, аналітики й консалтингу. Консолідовану професійну підтримку 

громадяни мають отримати саме в бібліотеці, яка на відміну від інших 

інституцій, що існують на інформаційному ринку, продовжує виконувати свої 

виховні комунікаційні функції за умов змінених суспільних відносин.  

Еволюційний розвиток і самостійне формування інформаційно-

аналітичної культури різних груп населення – процес тривалий і недостатньо 

ефективний. Саме тому потрібно запровадити систему навчання аналітичним 

методам оперування інформацією, своєрідну школу інформаційного 

виживання, нову парадигму виховання Homo informaticus – людини 

інформаційного суспільства, для якої володіння інформаційно-аналітичними, 

управлінськими технологіями стане базовою стратегією інформаційно 

безпечної соціальної поведінки.  

Цікавим щодо цього є окреслення нових завдань бібліотечного 

соціального інституту як когнітивної структури, яка має впроваджувати нову 

філософію інформаційної поведінки та технології сприйняття й аналізу 

інформаційних повідомлень, адресованих особистості. Головним вектором 

змін бібліотечного соціального інституту в інформаційному суспільстві, 

базовим елементом інтелектуалізації інформаційного простору стає 

сукупність соціально-інформаційних технологій та інформаційної аналітики. 

Якщо поява нової інформації, яку А. Моль визначає як «кількість 

непередбачуваного, що міститься в повідомленні», є підсумком 

інтелектуальної діяльності людини, то вироблення аналітичного знання слід 

уважати підсумком інтелектуальної діяльності бібліотечно-інформаційних 

фахівців. Саме з цим пов’язується одне із провідних методологічних 

положень функціонування бібліотечного соціального інституту, а саме 

загальнодоступність інформації для всіх членів суспільства.  
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МОНІТОРИНГ НЕГАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЯВІВ ЯК 

НАПРЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

(ЗА ДОСВІДОМ АНАЛІТИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО) 
 

Негативні інформаційні впливи містять ризики дестабілізації 

суспільно-політичної, культурної, економічної ситуації в країні, призводять 

до зниження рівня керованості суспільством, підриву національно-державних 

підвалин. Для нейтралізації інформаційно-дестабілізуючих факторів 

вирішальне значення має інтелектуалізація інформаційного простору. І, перш 

за все, – вдосконалення системи виробництва й забезпечення державних 

інституцій змістовною інформацією, що максимально відповідає завданню 

формування та прийняття управлінських рішень. 

Необхідним технічним і методологічним інструментарієм у цьому 

контексті володіють інформаційно-аналітичні підрозділи провідних бібліотек. 

Зокрема, певні здобутки в напрямі інтелектуалізації інформаційного простору 

та забезпеченні інформаційного супроводу суспільно важливих державних 

процесів демонструють інформаційно-аналітичні підрозділи Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського – Служба інформаційно-

аналітичного забезпечення органів державної влади (далі – СІАЗ) та 

Національна юридична бібліотека (далі – НЮБ). 

СІАЗ, створена у 1993 р. в НБУВ, стала практично першим у 

структурах вітчизняних бібліотек інформаційно-аналітичним підрозділом 

щодо інформаційного забезпечення органів державної влади, надання послуг 

з моніторингу регіональної преси та підготовки інформаційно-аналітичних 

продуктів на його основі.   

Вже стала усталеною практика СІАЗ і НЮБ щодо забезпечення 

міністерств і відомств оперативними інформаційними та аналітичними 

різножанровими матеріалами.  

Так, аналітиками служб проводився бібліотечний моніторинг ЗМІ в 

рамках спільного з Інститутом оперативної діяльності та державної безпеки 

проекту з підготовки випуску «Національна безпека: геополітичні, соціально-

економічні та інші фактори» та огляду наукової літератури для бюлетеня  

«Інформаційна безпека, зарубіжний досвід»; Головній аналітичній службі 

Секретаріату Президента України  регулярно надаються оперативні 

моніторинги інформаційного простору України та зарубіжних видань щодо 

основних тенденцій розвитку суспільно-політичної ситуації в країні. 
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У 2013 р. був започаткований бюлетень оперативної інформації 

«Безпека інформаційної сфери», замовником якого була Національна 

академія Служби безпеки України. Завдання бюлетеня – відображення 

результатів моніторингу онлайнових видань про тенденції розвитку 

вітчизняного та зарубіжного  інформаційного простору, зокрема висвітлення 

негативних інформаційних проявів. 

У бюлетені «Безпека інформаційної сфери» спеціально структуровані 

за розділами матеріали мас-медіа фіксують певні ситуації та тенденції. Наразі 

спостерігається цілеспрямований інформаційно-ідеологічний тиск та потоки 

спотвореної чи вигаданої інформації з боку Російської Федерації.  

Як видно з матеріалів бюлетеня, нинішня війна на Донбасі має таку 

агресивну інформаційну підтримку, як жодна донині. І цей фактор у 2014 

році став для перебігу конфлікту вирішальним, бо ж саме від нього залежав 

успіх початкової стадії агресії.  

Сукупне використання всіх каналів поширення тенденційно відібраної 

інформації здійснює значний вплив (до прикладу, розміщене в мережі 

YouTube.com відео про зраду контр-адмірала Д. Березовського за три дні 

переглянуло 20 тис. 625 користувачів). Саме масова істерія, яку розпалили 

навесні провокатори у східних областях, стала сприятливим ґрунтом для 

антиукраїнського путчу й подальшого насильства. 27–28 травня 2014 року в 

соцмережах за допомогою використання великої групи російських ботів було 

запущено акцію #savedonbasspeople та #savedonbaspeople. Головний меседж 

акції – «Врятуйте жителів Донбасу від української армії». 

Навесні з використанням російських кремлеботів було організовано 

панічні спалахи: майже щодня в мережі лавиноподібно поширювалася 

інформація про російські танки на околицях Донецька та Луганська. Щоразу 

інформація виявлялася брехнею, але все одно повторювалася,  

підхоплювалась окремими ЗМІ, які постили все підряд у гонитві за 

відвідуваністю сайтів. Звичайно ж, коли російські танки й справді з’явилися 

на Донбасі, ця інформація відразу викликала скептичне ставлення та недовіру 

багатьох українців, а дехто й досі вважає, що агресія РФ є міфом та вигадкою 

політиків і журналістів. 

Як засвідчують результати моніторингу, війна довела не тільки 

потужність російської пропаганди, а й узагалі виявила тотальну засміченість 

українського інформаційного простору та безпорадність громадян. 

З’ясувалося, що багато вельми освічених та цілком адекватних людей часто 

користуються дуже сумнівними джерелами інформації і посилаються на 

ресурси, створені спеціально, щоб поширювати в мережі фейки – свідомо 

вигадану інформацію, яку проросійські сили використовують для провокацій 

та збурення паніки.  

Зафіксовані в процесі моніторингу ЗМІ антимобілізаційні кампанії вже 

цього року яскраво ілюструють високий рівень організації антиукраїнських 

інформаційних диверсій, що роздмухують конфлікт усередині суспільства, 

заважаючи об’єднанню громади перед загрозою іноземної агресії. 
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Разом з тим бібліотечний моніторинг фіксує певні кроки з протидії 

антимобілізаційній кампанії: в Сєвєродонецьку на мітингу громада міста 

організувала активне протистояння критикам мобілізації; попередження 

правоохоронців про наміри з’ясовувати особи учасників антимобілізаційних 

акцій запобігли проведенню анонсованих в соцмережах протестних акцій  в 

Маріуполі – в місті відбувся мітинг в підтримку ЗСУ.    

Неадаптованість інформаційної сфери України до процесів 

глобалізації та невиваженість державної інформаційної політики створюють 

загрозу обмеження суверенітету країни. Недостатня увага до проблем захисту 

телекомунікаційної інфраструктури та інформаційних ресурсів ускладнює 

діяльність держави щодо забезпечення її інформаційної безпеки й 

національного суверенітету. 

Матеріали бюлетеня ілюструють державну політику в інформаційному 

просторі та сфері інформаційної безпеки.  

Бібліотечний моніторинг засвідчив певні напрацювання державних 

органів влади в інформаційній сфері: ухвалено Закон про Суспільне ТБ і 

радіомовлення; створено Інформаційно - аналітичний центр РНБО та прес-

служби АТО; Брифінги Лисенко та Селезньова; канал «Ukraine Today», 

створений 1+1; обрано нову Нацраду – проукраїнську; винесено 

попередження каналу Інтер за антиукраїнський контент на каналі Інтер в 

новорічну ніч; ухвалено Закон, який забороняє розповсюдження в Україні 

фільмів російського виробництва, а також фільмів, що пропагують 

правоохоронні органи, збройні сили Російської Федерації, Міністерство 

інформаційної політики запустило сайт під назвою «Інформаційні війська 

України». 

Отже, здійснення моніторингу негативних інформаційних проявів дає 

змогу виявити основні тренди в інформаційній агресії, піки інформаційних 

кампаній, відстежити результативність державних заходів з протидії 

негативним інформаційним впливам та окреслити напрями підвищення 

ефективності державної інформаційної політики в сфері забезпечення 

інформаційної безпеки. 
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Світлана Миколаївна Зозуля,  

кандидат історичних наук,  

завідувач відділу наукової реферативної та  

аналітичної інформації у сфері освіти  

Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

 імені В. О. Сухомлинського 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ТА 

РЕФЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ  

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Початок ХХІ ст. характеризується інноваційними та інтеграційними 

процесами розвитку українського суспільства, що супроводжується 

зростаючим потоком інформації. Це позначилося на науково-інформаційній 

діяльності бібліотек, які нині є невід’ємним сегментом наукової комунікації 

та освіти, забезпечують широкий доступ до оперативної та повноцінної 

інформації, національних і зарубіжних ресурсів, різноманітних 

інформаційних баз даних, виконують функції наукових установ.  

Аналізуючи розвиток інформаційно-аналітичної та реферативної 

діяльності бібліотек в Україні за останні роки, слід наголосити на актуалізації 

цієї важливої теми, що знайшло відображення в розширенні видового спектра 

інформаційно-аналітичної й реферативної продукції книгозбірень. 

Аналітична й реферативна діяльність є ключовими напрямами роботи 

сучасних українських бібліотек. Реферативна діяльність як своєрідний засіб 

наукової комунікації сприяє повноцінному обміну думками, ідеями та 

концепціями, а також інформуванню щодо галузевих новацій. 

Специфіка інформаційно-аналітичних досліджень полягає в 

доцільності пошуку й опрацювання не окремих документів, а вихідної 

інформації, що відповідає фаховим потребам і запитам користувачів із 

застосуванням аналітичного інструментарію. Сучасна бібліотечна аналітика 

формується не лише на основі накопичення інформаційних ресурсів та 

організації доступу до них, а й завдяки підготовці інформаційно-аналітичних 

документів, здійсненню моніторингу, реалізації бібліометричних 

спостережень. До того ж, аналітична функція в роботі книгозбірень 

реалізовується низкою бібліотечних процесів, до яких відносимо, зокрема, 

такі: 

 - складання бібліографічного опису; 

 - систематизація книжково-документного потоку; 

 - каталогізація, індексування рукописів і друкованих видань; 

 - класифікація документів на основі певних наукових систем; 

 - анотування, реферування документальних джерел та ін. 
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Еволюційні зміни інформаційного простору сучасних бібліотек 

сприяли розширенню спектра інформаційно-аналітичної й реферативної 

продукції, бібліотечних послуг у цілому. 

Серед інноваційних напрямів науково-інформаційної діяльності, які 

реалізовує ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського1 (корпоративні проекти, 

формування електронної бібліотеки, електронна доставка документів тощо), 

нині активно запроваджується такий  вид бібліотечного сервісу, як 

дистантне інформаційно-аналітичне обслуговування, що сприяє 

налагодженню повноцінного забезпечення дистантних користувачів 

(переважно педагогів, науковців, студентів, аспірантів, докторантів) 

галузевою інформацією шляхом надання доступу до синтезованих 

наукоємних інформаційно-аналітичних та реферативних продуктів, 

створюваних фахівцями бібліотеки. Зазначимо, що в ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського розроблено та сформовано систему інформаційного 

забезпечення фахових потреб науковців і практиків освітянської галузі 

України, яке охоплює  аналітичний, реферативний та бібліографічний 

напрями2. 

Основні результати інформаційно-аналітичної та реферативної 

діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за 2014-2015 рр.: 

- налагоджено технологію моніторингу ЗМІ з актуальних питань 

освіти й науки; 

- підготовлено й оприлюднено інформаційно-аналітичні довідки щодо 

інноваційної діяльності сучасних педагогів-новаторів України; 

- здійснено низку аналітичних досліджень із питань реформування 

освітньої галузі в Україні та зарубіжних країнах; 

- започатковано електронне періодичне видання – інформаційно-

аналітичний бюлетень «Аналітичний вісник у сфері освіти й науки»; 

- сформовано електронний інформаційно-аналітичний ресурс із 

освітянської сфери; 

- створено реферативну базу даних із психологічної та 

педагогічної тематики тощо3.  
                                                 

1  Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України (ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського) як національне галузеве книгосховище, всеукраїнський галузевий інформаційний 
осередок освітньої галузі, науково-дослідна установа з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, 

книгознавства, координаційний та методичний центр мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН 

України у своїх наукових проектах розробляє концептуальні, методичні та організаційні засади діяльності 
освітянських книгозбірень, означуючи їхню роль і місце в соціальній структурі сучасного суспільства. Документний 

фонд бібліотеки налічує понад 600 тис., із них – 40 тис. фахових документів 35-ма іноземними мовами, понад 1000 

назв періодичних видань ХІХ-ХХІ ст., більше 400 назв сучасних періодичних видань українською, російською та 
іноземними мовами. 

2 Зозуля С. Електронні інформаційно-аналітичні ресурси Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України з актуальних питань педагогіки, психології й 
освіти //Порівняльно-пед. студії. – 2014. – № 6. – С. 180–183. 

3  Зозуля С. М. Специфіка інформаційно-аналітичної діяльності як інноваційного напряму бібліотечної 

роботи (досвід відділу науково-аналітичної обробки і поширення інформації у сфері освіти Державної науково-
педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського) [Електронний ресурс] / С. М. Зозуля // Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. «Місце і роль бібліотек у формуванні національного 
інформаційного простору», м. Київ, 21–23 жовт. 2014 р. – Електрон. текст. дані. – Дата звернення: 04.06.2014. – 

Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/341. – Назва з екрана.  
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ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського є науково-

інформаційним центром освітянських бібліотек і на основі сучасних 

інформаційних технологій об’єднаними зусиллями здійснює інтеграцію 

реферативного ресурсу психолого-педагогічної тематики. 

Основні результати інформаційно-аналітичної та реферативної 

діяльності представлено в загальнодержавній реферативній базі даних 
«Україніка наукова» на порталі НБУВ, в українському реферативному 

журналі «Джерело» та на веб-порталі ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського у формі електронних ресурсів. Як видно зі схеми 

(рис. 1), їх систематизовано за розділами: «Інформаційно-аналітичний 

бюлетень «Аналітичний вісник у сфері освіти й науки», «Аналітичні 

огляди», «Аналітичні публікації», «Моніторинг ЗМІ з питань освіти й науки», 

«Результати наукової діяльності установ НАПН України», «Тематичні 

реферативні огляди», «Бібліографічні матеріали з актуальних питань 

педагогіки та психології». 

 

 
 

Рис. 1. Інформаційно-аналітична продукція ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

 

Окремо представлено віртуальний інформаційно-бібліографічний 

ресурс «Педагоги-новатори України». Інформаційно-аналітичні матеріали 

цієї рубрики висвітлюють здобутки сучасних українських педагогів, 

сприяють осмисленню науковою та освітянською спільнотою актуальності й 

важливості новаторського поступу, а також розширюють інформаційну 

рубрику із питань реформування та модернізації сучасної освіти. Проект 

«Педагоги-новатори України» призначено для широкого кола фахівців, які 

цікавляться передовими здобутками українських педагогів. У цій рубриці 

вміщено бібліографію праць таких українських педагогів, як В. Ф. Шаталов, 

http://www.dnpb.gov.ua/id/1191/
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М. М. Палтишев, М. П. Гузик, Л. Б. Донська, Г. С. Сазоненко, 

О. М. Остапчук, М. І. Босенко, С. В. Бєлуха, С. А. Гавриш, О. І. Чинок.4 

Постійний аналіз головних подій в освітній сфері, результати якого 

відображено в рубриці «Моніторинг ЗМІ з питань освіти і науки» (рис. 2), 

дає можливість дистантним користувачам швидко отримати інформацію про 

конкретну тему в системі соціальних комунікацій без ознайомлення з 

повними текстами статей. Рубрику запроваджено з 2009 р. 

 

 
Рис. 2. Рубрика «Моніторинг ЗМІ з питань освіти і науки» на веб-порталі ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського 

 
Із 2008 р. запроваджено ще одну інформаційно-аналітичну рубрику 

«Результати наукової діяльності установ Національної академії 

педагогічних наук України», в якій висвітлюються результати науково-

інформаційної діяльності відділень академії та щорічні підсумки загальних 

зборів НАПН України.5  

Інформаційно-аналітичні огляди з реформування національної та 

зарубіжної освітньої системи оприлюднено в рубриці «Аналітичні 

дослідження з реформування освіти: статті та огляди»6 (із 2010 р.) (рис. 3). 

У матеріалах узагальнено процеси реформування та модернізації вищої 

освіти в контексті інтеграції України в європейський освітній простір, 

проаналізовано основні реформи середньої освіти з часів незалежності нашої 

держави, охарактеризовано систему надання освітніх послуг ВНЗ  США, 

Франції, Польщі, Туреччини, Казахстану, Німеччини, країн Балтії, Ізраїлю, 

вивчено особливості функціонування університетської автономії передових 

зарубіжних країн, узагальнено позитивні результати американського шляху 

                                                 
4 Зозуля С. М. Аналіз відвідуваності інформаційно-аналітичних рубрик веб-порталу 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського / С. М. Зозуля // Вісн. 

Кн. палати. – 2014. –  № 9. – С. 28–31. 
5 Зозуля С. М. Моніторинг відвідуваності віддаленими користувачами інформаційно-

аналітичних рубрик веб-порталу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / С. М. Зозуля // Директор 

школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 1–4. – С. 114–120. 
6 Аналітичні огляди [Електронний ресурс] // Державна науково-педагогічна бібліотека 

України імені В.О. Сухомлинського НАПН України. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ 

scientific_information _work/d/1270/. – Назва з екрана. 

http://www.dnpb.gov.ua/id/1254/
http://www.dnpb.gov.ua/scientific_information_work/id/1259/
http://www.dnpb.gov.ua/id/1668/
http://www.dnpb.gov.ua/id/1944/
http://www.dnpb.gov.ua/id/1945/
http://www.dnpb.gov.ua/id/2332/
http://www.dnpb.gov.ua/id/2333/
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розвитку системи вищої освіти, обґрунтовано тенденції децентралізації 

сучасного розвитку європейської шкільної освіти шляхом демократизації 

управління навчальним процесом, проаналізовано досвід реформування 

загальноосвітніх навчальних закладів близького та далекого зарубіжжя, 

розглянуто особливості реалізації різних національних систем надання 

освітніх послуг. 

 

 
Рис. 3. Рубрика «Аналітичні дослідження з реформування освіти: статті 

та огляди» на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

 
Інформаційно-аналітичний бюлетень «Аналітичний вісник у сфері 

освіти й науки» як електронне періодичне видання ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського започатковано в 2015 р. у рамках НДР 

«Модернізація науково-інформаційної діяльності провідних книгозбірень 

мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України». Головний 

редактор видання – доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч 

науки й техніки України, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Л. Д. Березівська. До складу редакційної колегії увійшли відомі фахівці у 

сфері інформаційно-аналітичної та бібліотечної діяльності: 

О. В. Воскобойнікова-Гузєва – доктор наук із соціальних комунікацій, 

старший науковий співробітник, завідувач відділу комплексних наукових та 

науково-інформаційних проектів НБУВ, Т. Ю. Гранчак – доктор наук із 

соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач відділу 

політологічного аналізу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення 

органів державної влади НБУВ, Л. М. Заліток – кандидат педагогічних наук, 

заступник директора з наукової роботи ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського, С. М. Зозуля – автор загальної концепції бюлетеня, 

кандидат історичних наук, учений секретар ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського та інші. 

Метою видання є створення оригінального інформаційно-аналітичного 

продукту, сформованого на засадах опрацювання та структуризації значних 
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обсягів первинної інформації з питань освіти, педагогічної та психологічної 

наук. 

 

 
Рис. 4. Інформаційно-аналітичний бюлетень ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського «Аналітичний вісник у сфері освіти й науки» 

 
Зміст рубрик цього видання дає можливість користувачеві  оперативно 

отримувати структуровану наукову інформацію з проблематики останніх 

наукових досліджень із питань педагогіки, психології, національної освіти та 

стану джерельної бази в галузі загальної педагогіки, зокрема, у вигляді 

реферативних та аналітичних оглядів, анотованих бібліографічних списків. За 

напрямами реферативних й аналітичних оглядів у бюлетені охоплено 

різноманітну тематику, насамперед питання організації наукових досліджень 

у рамках нового законодавства України, пріоритетів інноваційного розвитку 

української освіти, національно-патріотичного та духовно-морального 

виховання дітей і молоді, освітнього досвіду європейських країн, 

психологічних засад соціалізації особистості школярів, інноваційної 

діяльності освітян тощо. Видання призначено для працівників бібліотек та 
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інших інформаційних установ, науково-педагогічних і наукових працівників, 

докторантів, аспірантів. Періодичність – два випуски на рік. 

«Тематичні реферативні огляди» – на початок 2015 р. ця рубрика 

веб-порталу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського містить 24 

реферативних огляди, в яких відображено аналіз останніх наукових 

публікацій, що розкривають особливо актуальні й важливі проблеми якості 

української освіти, зокрема, з організації профорієнтаційної роботи в школі, 

акмеологічних та аксіологічних пріоритетів в освіті, соціально-педагогічних 

проблем дітей із девіантною поведінкою, проблем педагогічного 

проектування, менеджменту в освіті тощо. 

Сьогодні одним із пріоритетних аспектів науково-інформаційної 

діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як координаційного 

центру є поглиблення співпраці з науковими бібліотеками ВНЗ III–IV р. а., 

інститутами післядипломної педагогічної освіти в контексті розвитку 

галузевого сегмента реферування українських наукових публікацій із 

періодичних та продовжуваних видань психолого-педагогічної тематики, 

створення галузевої реферативної інформації на кооперативних засадах.7 

Крім того, інформаційно-аналітичні та реферативні ресурси бібліотеки 

з питань освіти, педагогіки й психології відображаються в науково-

теоретичному й інформаційному журналі НАПН України «Педагогіка і 

психологія», інформаційно-аналітичному журналі СІАЗ НБУВ «Україна: 

події, факти, коментарі», загальнодержавній електронній реферативній базі 

даних «Україніка наукова», її паперовому варіанті українському 

реферативному журналі «Джерело», галузевій реферативній базі даних на 

веб-порталі бібліотеки8. 

На основі проведеного дослідження можна сформулювати 

перспективні напрями інформаційно-аналітичної та реферативної діяльності 

сучасних бібліотек: 

- розвиток інформаційно-аналітичної й реферативної діяльності 

бібліотек із метою посилення їхньої ролі у формуванні системи національних 

інформаційних ресурсів та підвищенні ефективності обслуговування 

користувачів; 

- розроблення та впровадження єдиної уніфікованої системи 

інформаційно-аналітичних продуктів на всіх рівнях бібліотечної системи 

України; 

                                                 
7 Зозуля С. М. Інформаційно-аналітична діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України ім. В. О. Сухомлинського: специфіка, здобутки, перспективи [Електронний ресурс] / 

С. М. Зозуля // Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського : матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф. «Інформаційна діяльність галузевих бібліотечних комплексів в умовах розвитку суспільства 

знань», м. Київ, 17–19 верес. 2014 р. – Електрон.текст. дані. – Режим доступу: 

http://www.dnpb.gov.ua /research_activity/seminar_konf/. – Назва з екрана. 
8 Галузева РБД на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://194.44.28.246/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG= & C21 

COM=F&I21DBN=DB7&P21DBN=DB7&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR. – Назва з екрана. 
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- активізація участі бібліотечних структур у різноманітних соціально-

комунікаційних процесах розвитку перспективних напрямів інформаційно-

аналітичної й реферативної діяльності, зокрема, урізноманітнення видового 

асортименту інформаційно-аналітичної продукції шляхом міжбібліотечної 

кооперації, активне використання інструментарію та інформаційного 

потенціалу соціальних медіа, здійснення міждисциплінарних досліджень; 

- висвітлення специфіки подання бібліотечних інформаційно-

аналітичних продуктів у соціальних медіа; 

- вивчення, узагальнення та застосування інноваційного досвіду 

аналітичної й реферативної роботи провідних бібліотек України та 

зарубіжних інформаційно-аналітичних структур, що сприятиме реалізації 

державної політики щодо створення сучасної системи інформаційно-

аналітичного забезпечення освіти, педагогічної та психологічної наук9. 
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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА: УПРАВЛІННЯ 

ФОРМУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЧИТАЧІВ У 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ БІБЛІОТЕЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО 

АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Вступ. Розвиток інформаційних технологій на сьогодні набув 

широкого поширення майже в усіх галузях науки та техніки. Не є винятком і 

бібліотечні системи. Зростання різноманітних інформаційних ресурсів 

збільшило обсяг і рівень складності пошуку, збору, обробки та аналізу 

інформації. Зараз фонди бібліотек налічують сотні тисяч примірників 

паперових документів, повнотекстові електронні видання, бази даних, а отже 

– пошук і замовлення літератури стають все складнішими операціями як для 

читача, так і для бібліографа. На допомогу бібліотекам приходять електронні 

системи пошуку документів, системи електронних замовлень, віртуальні 

бібліографічні довідки та інші системи [1–7].  

                                                 
9 Зозуля С. Інформаційно-аналітична продукція наукових бібліотек у системі задоволення 

інформаційних потреб користувачів / С. Зозуля // Таврійський вісн. освіти. – Сімферополь, 2015. –  

№ 2. – С. 280–286. 
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Поширення пошукових систем, систем обробки електронних 

замовлень та віртуальних пошукових систем у бібліотеках супроводжується 

зростанням обсягів баз даних (БД) та масивів оброблюваних повнотекстових 

документів, що вимагає нових засобів організації доступу до інформації, 

багато з яких слід віднести до розряду систем штучного інтелекту. Однак, 

використання цих систем потребує від людини постійного удосконалення та 

поновлення знань, умінь працювати з інформацією. 

Сучасні досягнення в області документального та повнотекстового 

пошуку і обробки даних у надвеликих БД потребують від читачів бібліотек 

додаткових технічних знань та навиків, вимагають вміння працювати з 

сучасними інформаційно-пошуковими системами. На жаль, через не завжди 

високий  рівень шкільної освіти або через небажання навчатися новим 

технологіям деякі читачі, опинившись у сучасній бібліотеці не можуть 

скористатися усіма превагами, що надають сучасні бібліотечні інформаційні 

системи. Зазвичай таких читачів можна зустріти у паперових каталогах, де 

вони година за годиною шукають ту інформацію, що могли б здобути за 

секунди, не виходячи з дому. 

Подальший розвиток методів пошуку й обробки великих масивів 

даних і розробка нових засобів створення швидких і оптимальних 

бібліотечних інформаційно-пошукових систем з високою доступністю даних, 

з одного боку, ще більше спростить пошук інформації [1–3], а з іншого, ще 

звузить коло читачів, що можуть користуватися такими системами. Тому на 

сучасному етапі розвитку бібліотечної справи актуальними стають методи та 

засоби розвитку навичок та умінь звертання до інформації сучасних читачів 

бібліотек.  

Метою статті є висвітлення етапів впровадження у Науково-технічній 

бібліотеці (НТБ) Національного авіаційного університету (НАУ) комплексу 

заходів, спрямованих на підвищення рівня читачів, серед яких є не тільки 

ліцеїсти, студенти та слухачі курсів підвищення кваліфікації, а й 

співробітники університету, в т.ч. викладачі та аспіранти. 

Розвиток навичок. Сучасна система освіти планує збільшення часу 

для самостійної роботи студента, ефективність якої залежить від його 

інформаційної культури. Але, на жаль, часто вчорашній школяр зазнає 

труднощів при виконанні своїх інформаційних запитів, погано знає 

довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, не має навиків його 

використання у власній навчальної діяльності. Тому бібліотеки вищих 

навчальних закладів повинні приділяти увагу формуванню інформаційної 

культури студентів, особливо перших курсів. 

Наприклад, у зв’язку з впровадженням Інтернет-технологій у 

більшості сучасних бібліотек вже давно з’явилася інформаційна послуга – 

електронний каталог, що доступний не тільки у приміщенні бібліотеки, а й з 

будь-якого комп’ютера світу. Однак сучасні читачі вимагають від 

електронного каталогу не звичайного пошуку за автором/назвою/темою 

карток документів, а інтеграції всіх доступних БД та електронних ресурсів 
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бібліотеки в єдиному універсальному інтерфейсі. Інтеграція в пошукову 

систему підсистем електронного замовлення й бібліографічної довідки 

дозволить зменшити потік користувачів, перевівши його на системи 

електронної обробки замовлень, що теж спрощує роботу читачів та 

бібліотекарів. Однак без формування інформаційної культури студентів, без 

надання студентам знань про можливості нових інтегрованих інформаційно-

пошукових систем, без висвітлення переваг, що дають такі системи не буде 

досягнуто ні значної економії часу для користувачів, ні взагалі користі від 

придбання та використання таких систем.  

Методи роботи. Співробітники Науково-технічної бібліотеки (НТБ) 

Національного авіаційного університету (НАУ) використовують сучасні 

методи роботи серед яких: інформація про бібліотеку, схеми-алгоритми 

пошуку інформації, виставки-перегляди, пам’ятки, посібники, листівки, 

статті в університетську газету «Авіатор», екскурсії, уроки бібліотечно-

бібліографічних знань, індивідуальні та групові консультації, «тижні 

дипломника», участь у різних загальноуніверситетських заходах та ін. 

Вперше першокурсники отримують інформацію про НТБ НАУ на 

організаційних зібраннях, які організовує керівництво інститутів НАУ. Саме 

на них студентам надаються загальні відомості про структурні підрозділи 

університету, в т.ч. і про бібліотеку. Співробітники бібліотеки вперше 

знайомлять студентів з бібліотекою, надають загальну інформацію про неї, 

режим її роботи, розповідають про електронний каталог, інформаційні 

ресурси, доступ до яких надає НТБ.  

Також інформацію про бібліотеку користувачі отримують на сайті 

НТБ, бібліотечних стендах, починаючи із структури бібліотеки, правил 

користування, заходів, які проводяться в бібліотеці тощо. Індивідуальні та 

групові консультації в залах паперових та електронних каталогів та у відділах 

обслуговування вирішують спектр питань, пов’язаних з пошуком та 

методами обробки інформації. Консультації починаються з навчання 

правильному  формулюванню запита, роз’яснення схеми-алгоритму пошуку 

інформації та роботи в електронному каталозі бібліотеки. 

Інформаційна культура. Робота з формування інформаційної 

культури починається зі студентів перших курсів очного відділення [3, 7–9]. 

На початку вересня проводяться екскурсії по бібліотеці, під час яких 

співробітники знайомлять студентів з її підрозділами, правилами 

користування. Дирекція НТБ склала та випустила Путівник для 

першокурсника [10], який отримує кожен студент при першому відвідуванні 

бібліотеки (реєстрації в БД читачів). Цей путівник має попит не тільки у 

студентів, а й у аспірантів та викладачів. Він надає у скороченій формі 

корисну інформацію про бібліотеку: загальні відомості про бібліотеку, її 

відділи, порядок реєстрації в НТБ, довідково-бібліографічний апарат, 

віртуальну бібліографічну довідку, інформаційні ресурси, доступ до яких 

надає НТБ, та інші відомості (час роботи, витяг з правил користування, 

телефони та прізвища керівників відділів тощо). 
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У першому семестрі проводяться заняття «Основи бібліотечно-

бібліографічних знань». Після вивчення досвіду російських бібліотек, було 

визначено їхні основні завдання: навчання алгоритмам пошуку інформації; 

оволодіння методами обробки інформації.  

Для організації та проведення занять у бібліотеці виокремлено групу з 

4 висококваліфікованих фахівців. На заняттях співробітники знайомлять 

студентів з інформаційними ресурсами найбільших бібліотек України та 

світу, правилами бібліографічного опису документу, які необхідні при 

складанні списку використаної літератури в контрольних, курсових, 

магістерських та дипломних роботах, порядком цитування документу. Велика 

увага приділяється характеристиці довідково-бібліографічного апарату НТБ 

НАУ: крім традиційного карткового каталогу та електронного каталогу, це й 

система картотек та БД (наприклад, «Леонорм-інформ» – база даних 

стандартів з електронними версіями, інформаційно-правова система «Ліга-

закон» з нормативними документами). Особливе значення приділяється 

інформуванню про мультимедійні ресурси, які щорічно надаються 

редакційно-видавничим відділом – електронні версії навчальних посібників 

та методичних розробок, CD, DVD диски з підручниками, електронну 

бібліотеку НАУ. А починаючи з 2013 року, ми навчаємо студентів, 

аспірантів, викладачів працювати з репозитарієм НАУ, електронними 

версіями журналів Open Journal System, визначати індекси наукового 

цитування. 

Організація навчання студентів основам інформаційної культурі – це 

додаткова робота  для співробітників бібліотеки. Але її позитивні наслідки 

вже можна побачити. У ході навчання слухачі отримали навички 

орієнтуватися в глобальних інформаційних ресурсах, сервісах пошукових 

систем та сайтів бібліотек; засвоїли методику інтерактивного пошуку 

інформації в глобальному інформаційному середовищі, автоматизованих 

бібліотечно-інформаційних системах. Працювати з грамотним читачем 

значно легше [7–9].  

Вся робота бібліотеки спрямована на формування інформаційної 

культури читачів. Саме тому молодий фахівець, коли завершує навчання у 

нашому навчальному закладі крім диплома про закінчення навчання виносить 

уміння оперативно знаходити інформацію, оцінювати її та ефективно 

використовувати у своїй професійної діяльності, і в цьому велика заслуга 

співробітників бібліотеки. 

Висновки. Використання засобів автоматизації підбору літератури 

здатне забезпечити економію трудових і матеріальних витрат на роботу з 

документами і полегшити життя читача. Чіткий підбір потрібного документа 

сприяє прискоренню процесів роботи бібліотеки, а якщо користувачі будуть 

повною мірою користуватись електронним замовленням літератури з будь-

якого місця, де є доступ до мережі Інтернет, то буде значний приріст 

ефективності роботи НТБ НАУ і економія часу читача, що є дуже важливим 

фактором у наш час.  
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Однак на сучасному етапі розвитку бібліотечної справи актуальними 

стають методи та засоби розвитку навиків та умінь звертання до інформації 

сучасних читачів бібліотек – формування інформаційної культури читача. 

Форми та методи роботи з формування інформаційної культури читачів в 

вузівської бібліотеці змінюються у відповідності з запитами часу. Потрібно 

постійне поповнення та поновлення знань, і тому разові заходи бібліотеки  

малоефективні. Тільки системний підхід дає необхідний результат. Для  

вирішення цієї проблеми необхідні постійний пошук, вивчення та аналіз 

досвіду колег. 
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Процес формування в Україні сучасної ефективної системи соціальних 

комунікацій обумовлює необхідність у проведенні радикальних змін у 
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бібліотечній сфері, як головної та найбільш розвинутої її складової. Це 

ставить перед вітчизняною бібліотечною наукою такі проблеми, вирішення 

яких можливо лише шляхом мобілізації всього теоретичного потенціалу, 

вивчення та обґрунтованого запозичення закордонного досвіду, розширення 

методологічної бази бібліотекознавчих досліджень тощо. Але ситуація 

ускладнюється тим, що одночасно з сформуванням та визнанням 

бібліотекознавства як науки, котра вивчає закони, що управляють 

функціонуванням бібліотеки і бібліотечної системи у суспільстві у середині 

1980-х рр. виявилося, що бібліотечна теорія не готова до вирішення кризових 

явищ, котрі почали проявлятися у вітчизняній бібліотечній справі. І хоча 

сьогодні можна спостерігати позитивні зрушення у цьому плані, вести мову 

про вихід з кризи бібліотечної теорії, а тим більше, практики, ще зарано.  

Одним з досягнень українського бібліотекознавства в останні роки 

можна вважати, на наш погляд, значне розширення його методологічної бази. 

Якщо в період 1970-х – кінець 1980-х рр., домінуючий до цього у 

бібліотекознавчих дослідженнях психолого-педагогічний підхід, – зазначає 

В. О. Ільганаєва [4], – значно доповнився використанням таких підходів, як 

системний, структурний, функціональний, впровадженням у широку 

дослідницьку практику математичного апарату, моделювання; то за останні 

два десятиріччя арсенал дослідників поповнили інформаційний, 

гуманітарний, когнітивний, культурологічний, адаптивний та ін. підходи. Як 

свідчить вітчизняний досвід, їх застосування разом з традиційним 

методологічним апаратом, у теоретичних бібліотекознавчих дослідженнях 

дозволяє отримувати результати, принаймні на рівні закордонних, 

незважаючи на те, що існуючий економічний стан та загальний розвиток 

нашої бібліотечної практики значно поступається західному, що в свою 

чергу, утруднює її розглядання як повноцінної сучасної дослідницької основи 

і, таким чином, вимагає від українського бібліотекознавця, в окремих 

випадках, спирання значною мірою на світовий досвід. Це стосується і 

досліджень, присвячених такій актуальній проблемі, як організація 

інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек, з метою досягнення найбільш 

ефективного використання документально-інформаційного потенціалу 

бібліотек [2; 3; 6; 8]. 

Вирішення даної проблеми в значній мірі залежить від вивчення та 

застосування у практичній діяльності досвіду інших країн. Це вимагає 

проведення порівняльних бібліотекознавчих досліджень, що у свою чергу, 

обумовлює необхідність використання методів порівняльного 

бібліотекознавства. Можливості останнього, особливо в ситуації, коли 

проходить складний процес адаптування бібліотечної системи до нових 

соціокультурних умов, дозволяють, як зазначає  

М. С. Карташов [5], підвести науково-аналітичну базу під вивчення та 

розповсюдження позитивного досвіду, допомагають виявити все те, що 

оправдало себе за кордоном при вирішенні подібних проблем.  
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Об’єктом порівняльного бібліотекознавчого дослідження можуть 

виступати як країни, що мають розвинутий бібліотечний соціальний інститут 

(тобто, в якості зразка, мети, до якої треба йти), так і країни, що вирішують 

схожі проблеми, з метою вивчення та запозичення методів, напрямів реформ; 

хоча, зазначимо, часто результатом аналізу одного і того ж об’єкту є тісне 

поєднання першого і другого аспектів. При цьому, важливим компонентом 

порівняльного аналізу є інформаційна аналітика – особлива сфера людської 

діяльності, покликана забезпечити інформаційні потреби суспільства за 

допомогою аналітичних технологій через переробку вихідної інформації й 

отримання якісно нового знання [1; 6; 7].  

Інформаційна аналітика виконує, насамперед, завдання якісно-

змістовного перетворення інформації, функціонально перетинаючись у цьому 

аспекті з науковою (виробництво нового знання) й управлінською (розробка 

варіантів вирішень, сценаріїв) діяльністю. При цьому, аналітика поєднує три 

найважливіші компоненти: методологію інформаційно-аналітичної роботи, 

організаційне забезпечення цього процесу й технолого-методологічне 

забезпечення розробки та створення інструментальних засобів для її ведення 

[7, с. 25]. Аналізуючи взаємовідносини інформаційної аналітики з 

бібліотекознавством, слід зауважити, що останнє тісно поєднує в собі як 

науковий, так і управлінський компоненти. 

Як наголошує В. Ільганаєва, інформаційна аналітика пов’язана з 

постановкою та вирішенням різноманітних теоретико-бібліотекознавчих 

проблем, організацією і здійсненням наукових досліджень, формуванням 

тематики й організацією науково-дослідницької роботи, розробкою 

бібліотечних концепцій, програм і проектів. Основою цієї роботи свідомо або 

інтуїтивно стала загальна схема інформаційно-аналітичної діяльності в 

аспектах управління бібліотекою і бібліотечною системою [3]. 

Враховуючи, що інформаційна аналітика в сучасному 

бібліотекознавстві у своєму дослідницькому арсеналі має моніторинг, 

бібліометрію та наукометрію, спрямовані на дослідження та виявлення 

закономірностей розвитку і діагностику інформаційних об’єктів; засоби 

формування інформаційних моделей, створення рубрикаторів, навігаторів у 

мережі, вона є необхідною складовою порівняльних бібліотекознавчих 

досліджень. Останні, в свою чергу, є важливим засобом оптимізації 

діяльності бібліотек відповідно до нових умов соціально-комунікативної 

реальності. 
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БІБЛІОТЕЧНІ ПРОЕКТИ З НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО 

ОФІЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Необхідність доступу до офіційної, відтак – достовірної, актуальної, 

безкоштовної, якісної правової інформації в умовах надпотужного 

інформаційного потоку, що супроводжує сучасний етап суспільного 

розвитку, не викликає сумнівів та визначає нагальність відповідних наукових 

досліджень. 

Істотний дослідницький потенціал, на нашу думку, має проблема 

участі бібліотек у політико-правовому інформуванні громадян та органів 

влади. Вона актуалізується, серед іншого, зростаючою потребою в наданні 

достовірної, повної та своєчасної правової інформації та можливостями 

бібліотек як агрегаторів необхідних масивів інформації, авторитетних і при 

цьому демократичних установ. Бібліотеки як інформаційні центри 

орієнтовані на пошук, акумуляцію, зберігання, організацію та поширення 

суспільно корисних знань, зокрема і правових, надаючи до них 

безкоштовний, що досить важливо в сьогоднішніх умовах, доступ.  

Сьогодні бібліотеки активізують діяльність в сфері політико-правових 

інформаційних обмінів: формують бази даних правового характеру, 

акумулюючи інформаційні ресурси, надають інформаційно-аналітичні 

послуги з політико-правової проблематики за запитами користувачів, 

надають юридично-консультативну допомогу, проводять правову 

просвітницьку діяльність. Прикладом ефективної діяльності бібліотек у 

контексті розвитку громадянського суспільства можна назвати проект зі 

створення пунктів доступу громадян до інформації органів державної влади в 

бібліотеках, започаткований Українською бібліотечною асоціацією (УБА) у 
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червні 2009 р. у рамках ґранту Програми сприяння парламенту України за 

підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Ідеться про 

спеціально облаштовані комп’ютерні місця з підключенням до Інтернету, де 

користувачі можуть самостійно або за допомогою бібліотекаря отримати 

доступ до інформації органів влади будь-якого рівня, з відповідними 

інструкціями-порадами щодо здійснення пошуку інформації, навігаційними 

ресурсами, бібліографічними списками тощо. Мета проекту – сприяння 

розбудові правового суспільства, створення умов доступності та прозорості 

рішень влади для громадськості шляхом розбудови Мережі пунктів доступу 

громадян до офіційної інформації у бібліотеках України.  

Завдяки проекту громадяни мають можливість отримати інформацію 

про діяльність органів державної влади (у т.ч. з електронних джерел) та 

дізнатись, яким чином можна долучитись до процесу законотворення та 

впливати на процес прийняття державних рішень. Станом на 2015 р. пункти 

доступу громадян діють у майже тисячі бібліотек, створюючи мережу пунктів 

доступу громадян (ПДГ) до офіційної інформації, яка охоплює всі регіони 

України. Основними критеріями відкриття у бібліотеці пункту доступу 

громадян, і, як наслідок, долучення бібліотеки до мережі ПДГ, є наявність у 

бібліотеці комп’ютерів з вільним доступом до мережі Інтернет. Цікаві 

результати дає аналіз динаміки кількості комп’ютерів у бібліотеках для 

доступу користувачів до офіційної інформації в Мережі, що припадає на одну 

бібліотеку. Показово, що найбільше комп’ютерів було у 2010 р. – 6,2, а у 

2011 р. цей показник знизився до 5,6, у 2012 р. – до 4,5. Таке зниження 

пояснюється тим, що у 2010 р. до Мережі приєдналися, в основному, обласні, 

районні та міські бібліотеки із значною кількістю комп’ютерів, або учасники 

збільшували комп’ютерний парк, а у 2011 та 2012 роках Мережа дуже 

активно розширюється за рахунок районних та сільських бібліотек, кількість 

комп’ютерів у яких не більше 5, а часто – лише 1 комп’ютер. 

Наступний крок – тренінг «Інформація органів влади для громадян у 

бібліотеці: пошук, доступ, консультування» для співробітника бібліотеки, до 

професійних обов’язків якого входитиме безпосереднє спілкування із 

користувачами.  

Заслуговують на увагу дослідження УБА, спрямовані на узагальнення 

досвіду надання читачам доступу до офіційної інформації. Статистичний 

аналіз фіксує ПДГ за низкою критеріїв: бібліотек-учасників, донорів 

інформації, кількість користувачів, запитів, індивідуальних консультацій та 

довідок.  

П’ять років діяльності Мережі дозволяють фахівцям УБА узагальнити 

специфіку подібних проектів як інформаційного агрегатора і виділити 

найбільш поширені форми роботи. Окрім основного завдання –  вільного 

доступу користувачів бібліотеки до інтернет-ресурсів офіційної інформації, 

здійснюються також індивідуальні консультації та надаються довідки 

користувачам щодо джерел та пошуку; здійснюється пошук офіційної 

інформації на запит користувача – конкретний документ чи підбірку 
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документів за темою. Ці послуги надають понад 80 % усіх бібліотек-

учасників. Групові заняття користувачів з методики пошуку офіційної 

інформації здійснюється переважно публічними бібліотеками – їх проводить 

лише 35% бібліотек-учасників. Достатньо поширеними є виставки 

літератури; складання бібліографічних та вебліографічних списків; допомога 

у складанні та оформленні офіційних документів; розсилка інформації 

користувачам (представникам влади, ГО та ін.); юридичні консультації від 

волонтерів; друк та запис інформації на електронні носії тощо.  

Висловлену раніше тезу про доступність і демократичність, як 

визначальні характеристики бібліотек у системі політико-правового 

інформування підтверджують висновки УБА про специфіку категорій 

користувачів ПДГ. Основними користувачами послуг є соціально незахищені 

прошарки населення – пенсіонери (84 %), безробітні (74,6 %), студенти, 

абітурієнти, люди з обмеженими можливостям тощо – для яких важливе 

безкоштовне користування. Інша група – бізнес-кола, представники місцевої 

влади, юристи, для яких, очевидна принципова достовірність і якість 

офіційної інформації. 

Через мережу поширюється не лише інформація органів державної 

влади, а й видання інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек, що є 

одним з напрямів створення бібліотекою інформаційного середовища 

правового спрямування, представленого системною сукупністю 

інформаційно-аналітичних засобів вироблення інформаційних ресурсів та 

організаційно-методичного забезпечення, орієнтованою на задоволення 

потреб користувачів в інформаційних послугах і ресурсах правового 

характеру. УБА співпрацює з Національною бібліотекою України імені 

В. І. Вернадського (НБУВ), Національною юридичною бібліотекою НБУВ, 

Службою інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади 

НБУВ, Фондом Президентів України НБУВ, які  надають інформацію для 

поширення.  

Оцінки ефективності діяльності Мережі пунктів доступу громадян до 

офіційної інформації в бібліотеках дали підстави для обґрунтованого 

висновку – робота Пунктів доступу громадян до офіційної інформації у 

бібліотеках є органічною для бібліотечної діяльності та бібліотечного 

обслуговування і спрямована на розбудову демократичного та 

громадянського суспільства, на конкретну інформаційну допомогу 

громадянам. 

Шляхи подальшого розвитку мережі ПДГ в Україні передбачають її 

розширення, залучення до неї більшої кількості бібліотек різних рівнів та 

підпорядкувань, їхньої координації, кращого комп’ютерного оснащення та 

достатньої кількості інформаційних ресурсів, що надасть змогу доступу до 

офіційної інформації кожного громадянина, проведення широкої 

роз’яснювальної роботи серед населення про переваги і можливості сучасних 

бібліотек, більш тісну співпрацю з органами влади. Створення єдиної 

регіональної та загальнодержавної Мережі ПДГ передбачає, що будь-який 
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громадянин, який має доступ до інтернету (з особистого ПК, в бібліотеці, 

будь-де), матиме змогу задовольнити своє право на отримання інформації 

урядового характеру в найкоротший термін. Розвиток мережі ПДГ вбачає її 

розширення в Інтернет-центрах при сільських бібліотеках району, діяльність 

яких буде спрямована на обмін досвідом у сфері надання доступу до 

офіційної інформації органів державної влади і місцевого самоврядування. 

Нагальність цього процесу визначена необхідністю аналізу сучасних 

інформаційних потоків, вдосконалення організації співробітництва 

громадських та державних структур в Україні; новими можливостями 

інформаційних обмінів, вдосконаленням інформаційно-аналітичного 

забезпечення владних структур, всієї системи користувачів електронної 

інформації. 
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Інформаційна аналітика, спираючись на наукове знання, здійснює 

оцінку фактів і подій, прогнозуючи їх розвиток з урахуванням не тільки 

узагальнених типових параметрів, а й цілого спектра факторів, включаючи 

суб’єктивно-особистісні, випадкові важелі впливу, а також свідомі акції 

конкуруючих сил, протиборство інтересів, аналізує вплив соціальних 

технологій на суспільні процеси. 

Інформаційна аналітика, активно оперуючи інформаційними 

продуктами і послугами, виконує, насамперед, завдання якісно-змістовного 

перетворення інформації, функціонально перетинаючись у цьому плані з 

науковою (виробництво нового знання) і управлінською (розробка варіантів 

рішень, сценаріїв) діяльністю. Характер функціонального перетину 

(взаємодії) в системі аналітика-наука-управління визначається специфікою 

аналітики. З наукою її об’єднує інформаційний спосіб пізнання і наукового 

аналізу реальності. 

Аналітика найбільш близька до гуманітарної науки, що спирається на 

герменевтичні методи, тобто в широкому сенсі – на інтерпретацію текстів, 

якщо останні трактувати універсально-інформологічно як документи, тексти, 

дані, повідомлення про події і т.п., а також до тих розділів науки, видів 

наукових завдань, що вивідні знання отримують не дослідно-
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експериментальним шляхом, а на основі аналізу та інтерпретації існуючих 

теорій, описів фактів, засобів інформаційного моделювання реальності.  

Подібно досліднику такого профілю аналітик, спираючись на 

інформаційні моделі (відбитки в інформаційному просторі подій, фактів, дій, 

ідей, думок, почуттів людей, природних, соціальних, політичних, фінансових, 

економічних процесів і т.п.), виявляє в них об’єктивні закономірності і 

тенденції, визначає рушійні ними механізми, причинно-наслідкові зв’язки. У 

цьому сенсі аналітик створює нове знання про ті фрагменти реальності, які 

перебувають в полі його професійного інтересу, виступаючи де факто 

дослідником своєї предметної області.  

Дане дослідження не можливе без використання досягнень інтернет-

простору та основних інструментів пошуку в мережі пошукових систем, веб-

каталогів тощо. 

На сьогодні аналітична діяльність при проведенні контент аналітичних 

та оглядових досліджень часто стикається з проблемою економії часу при 

пошуку інформації за релевантністю. Адже провідні пошукові системи при 

очевидних їх перевагах видають безліч посилань, які незважаючи на 

кількість, густоту та  розташування ключових слів, являють собою прості 

згадки про предмет пошуку, і не завжди корелюють з суттю предмету чи 

наукової проблеми. Глобальна мережа не структурована і «не зібрана». 

Пошукові засоби і технології, що використовуються для реалізації 

інформаційних потреб, визначаються типом і станом розв’язуваного 

аналітичного завдання основної діяльності: співвідношенням його знання і 

незнання про досліджуваний об’єкт. Крім того, процес взаємодії користувача-

аналітика з системою визначається рівнем знання користувачем змісту 

ресурсу (повноти подачі, достовірності джерела і т.д.) і функціональних 

можливостей системи як інструменту. В цілому ці чинники зазвичай 

зводяться до поняття «професіоналізму» – інформаційного (підготовлений / 

непідготовлений користувач) і предметного (професіонал / непрофесіонал).  

Процес пошуку інформації носить емпіричний характер. Він являє 

послідовність кроків, що призводять до посередництва системи для 

отримання певного результату, що дозволяє оцінити його повноту. При цьому 

поведінка користувача, як організуючого початку управління процесом 

пошуку, мотивується не тільки інформаційною потребою, а й 

різноманітністю стратегій, технологій і засобів, що надаються системою 

пошуку інформації. 

Зазвичай користувач не має вичерпних знань про інформаційне 

наповнення ресурсу, в якому проводить пошук, тому оцінити адекватність 

виразу запиту, як і повноту одержуваного результату, він може, тільки 

відшукавши додаткові відомості, або організувавши процес так, щоб частина 

результатів пошуку могла використовуватися для підтвердження або 

заперечення адекватності іншої частини. 

Доволі часто в роботі аналітик стикається з тим, що пошуковики 

видають посилання, які отримали перші місця пошуку внаслідок дії засобів 
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для підвищення позицій сайту, що важливо враховувати як при 

безпосередньому пошуку інформації так і при оприлюдненні кінцевого 

результату досліджень в мережі. 

Пошук інформації в Інтернеті проходить такі етапи: 

1. Визначення проблемного поля, формування семантичного образу 

пошукового запиту, який характеризує сферу, що цікавить дослідника.  

2. Відправлення сформованого запиту на пошукову машину. На 

більшості пошукових сайтів є можливість уточнення зони пошуку за 

допомогою вибору потрібних пунктів з меню. 

3. Пошуковий сервер надсилає користувачу список посилань Web-

сторінок, на яких виявлені або знайдені потрібні слова або словосполучення з 

коротким описом кожного з них і з невеликим фрагментом сторінки, де їх 

було знайдено. 

4. Перегляд відповідних веб-сторінок замовником. На цьому етапі 

користувач заходить на кожне посилання, яке може містити потрібну 

інформацію. 

5. Збереження знайденого матеріалу на комп’ютері або на іншому 

носії. 

За таких умов, не маючи ефективних пошукових програм, знайти в 

мережі потрібну інформацію доволі складно. В Інтернет-середовищі досить 

успішно функціонують електронні бібліотеки, аналітичні довідкові портали, 

тощо. Зазвичай, усі такі ресурси й приватні особи, які займаються 

розповсюдженням інформації, дуже зацікавлені в тому, щоб потенційний 

користувач якнайшвидше потрапив на їхній сайт, усе це створює сприятливі 

умови для появи та розвитку різноманітних пошукових засобів та пошукових 

систем. 

Отже проблема оптимізації пошуку стає все важливішою в аналітичній 

діяльності. Об’єм доступної для конкретного пошуковця інформації в 

Інтернеті багато в чому обмежується можливостями пошукових систем. Тому 

дуже важливо мати уявлення про те, як працюють пошукові системи, як 

багато сторінок вони «бачать», і наскільки актуальна надається ними 

інформація. 

Проаналізувавши структуру пошукових запитів та інформаційно-

пошукових систем можна спрогнозувати їх подальшу спеціалізацію, в руслі 

спрощення завантаження і пошуку даних, їх каталогізації і обробки що в 

майбутньому збільшить їх вплив на наукову та аналітичну діяльність. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ІНДЕКСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ: 

КООРДИНАЦІЯ БЕЗ КООРДИНАТ ТА ШЛЯХИ ПОШУКУ 

 

Сьогодні реалії підходів систематизування інформаційних ресурсів, 

організації інформації та формування відповідних баз даних, каталогів, в 

такому стані, коли потрібно вибудовувати реально діючу стратегію реформ 

не просто на рівні однієї бібліотеки (навіть однієї з національних!), а в 

масштабах усієї держави. Такі важливі питання не можливо вирішувати чисто 

на професійному, виробничо-практичному рівні, а необхідним є наукове 

обґрунтування, вироблення теоретико-методологічної бази. Саме цього і було 

досягнуто в рамках виконання дослідження «Систематизація наукової 

інформації: теоретико-методологічні засади розвитку», що знайшло 

відображення у монографії «Систематизація інформації в контексті розвитку 

класифікацій наук» [1]. Найважливішим висновком даного дослідження, що 

інтегрує в собі всі попередні, є визначення реальних кроків та їх 

впровадження в частині оптимізації та вдосконалення процесів бібліотечної 

систематизації сьогодні на теренах нашої держави. Йдеться про стан та реалії 

використання бібліотечних класифікаційних систем, їх координацію та 

розвиток, оскільки, як було доведено в дослідженні, саме класифікаційні 

системи є універсальними механізмами систематизації, на базі яких можуть 

розвиватися й інші ІПМ. Власне, отримана загальна картина еволюційного 

розвитку класифікаційних систем та підходів систематизування інформації, 

вказує на первинність змісту і змістовності таких класифікацій. Враховуючи 

те, що нині в Україні використовуються УДК, ББК та Тезаурус є нагальна 

потреба в кооперації та остаточному визначенні шляхів такої кооперації між 

різними бібліотечно-інформаційними організаціями в контексті бібліотечної 

систематизації. 

Складовими такої оптимізації є декілька проектів, виконання яких, 

доповнюючи один одного, дозволять досягти кінцевої мети. Визначено, що це 

проект зі створення «Скороченого варіанту Рубрикатора НБУВ» [2] і, як його 

логічна пролонгація – проект зі створення бази даних «Скорочений варіант 

Рубрикатора НБУВ»[3]. Інший напрям – це інституалізований вже проект з 

перекладу, адаптації та впровадження УДК в Україні. 
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Перший напрямок важливий з огляду на змістовність та класифікаційну 

особливість, адже, ББК в Україні не розробляється сьогодні, авторські права 

належать організаціям іншої держави. Історично склалося так, що до здобуття 

Україною незалежності, ББК була розроблена на теренах іншої держави, але 

силами колективів багатьох республік [4, с. 66-76; 5]. Саме тому, сьогодні 

базовими таблицями для використання в Україні є ББК для наукових 

бібліотек. На підґрунті цих таблиць, створювались робочі таблиці 

класифікації НБУВ – Рубрикатор НБУВ [5]. Тобто, практично весь 

тематичний репертуар за останні чверть століття, відображено в цих 

таблицях. Активна участь у розробці та впровадженні Рубриктора НБУВ, 

керівництво з його реалізації, дало можливість сформулювати концепцію 

створення скороченого варіанту Рубрикатору НБУВ, де були б в 

оптимізованому складі представлені основні розділи та відповідні підрозділи, 

з такою глибиною деталізації, що дозволила б не перевантажувати зміст 

самих робочих таблиць та повноцінно здійснювати процеси бібліотечної 

систематизації [3]. Сьогодні таке бачення розвитку робочих таблиць 

трансформується в проект зі створення відповідної бази даних, що набагато 

спрощує використання та оптимізує здійснення процесів бібліотечної 

систематизації. 

З іншого боку, було встановлено в результаті даного дослідження та 

враховуючи соціально-економічні реалії сьогодення, що використання та 

робота з еталонними таблицями ББК нині неможлива. Зміст цих таблиць не 

відповідає українським та міжнародним реаліям, адаптація та впровадження 

якихось змін – не можливі, з огляду на наявність авторського права з боку 

організації іншої держави. Нотаційний склад в ББК не є гнучким та 

інтероперабельним, а це зумовлює неможливість повноцінної інтеграції 

вітчизняних інформаційних ресурсів, що індексовані за ББК, в світове 

науково-інформаційне співтовариство, що не скажеш про системи з 

десятковим принципом організації інформації [7]. Тому, на сьогодні 

проблема визначення національної класифікаційної системи потребує 

компетентного вирішення і актуальна як ніколи. Цьому є декілька основних 

причин: 

 УДК є міжнародною, загальноприйнятою класифікаційною системою, 

нотаційна складова якої відповідає міжнародним стандартам, практиці та 

реаліям опрацювання інформаційних ресурсів; 

 ББК, що використовується в багатьох бібліотеках України є застарілою, її 

зміст не віддзеркалює реалій сьогодення в Україні, адаптація та переклад 

цієї класифікації українського мовою неможливий і невиправданий; 

 УДК українською мовою вже має близько 20-тирічний досвід в 

бібліотечно-інформаційній практиці та теорії України і робота 

продовжується; 

 ББК існує тільки в рамках робочих таблиць окремих бібліотек, 

розповсюдження яких заборонено авторськими правами, якими 
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володіють Російська державна бібліотека, Російська національна 

бібліотека та Бібліотека російської академії наук; 

 Російська федерація визнана країною-агресором і будь-яка співпраця з 

нею не бажана; 

 Україною обрано шлях євроінтеграції. 

В контексті необхідності долучення до міжнародного наукового 

досвіду, обміну інформаційними ресурсами, інтеграції вітчизняного 

наукового потенціалу в світову професійну практику, адекватне сприйняття 

наших інформаційних ресурсів залежить від уніфікованості представлення 

інформації про ці ресурси і про їх зміст нашим закордонним партнерам, про 

що йшлося у відповідних дослідженнях [8-10]. А індекс класифікаційної 

системи, як штучної мови, засобами якої передано смисл документу, є 

важливим, одним з ключових елементів, що дозволяє сформувати цілісну 

картину про цей документ. Тому й класифікаційна система повинна 

відповідати основним принципам опрацювання інформації і мати низку 

важливих характеристик, таких як: універсальність, мнемонічність, 

інтероперабельність, міжнародність. 

З огляду на вище зазначене, нами було запропоновано створити на базі 

Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана 

Федорова" міжвідомчу комісію з питань розвитку, впровадження та 

використання УДК в Україні. Це дасть можливість скоординувати дії 

професіоналів, організацій та установ, що зацікавленні в компетентному 

реформуванні, розвитку бібліотечно-інформаційної галузі України та 

розуміють важливість визначення національної класифікаційної системи в 

правовому полі нашої держави, на шляху до інтеграції в міжнародне науково-

інформаційне середовище. 

Як показали результати науково-дослідної роботи щодо вивчення 

еволюції класифікацій наук та бібліотечно-бібліографічних класифікацій, 

основою стабільності в аспекті змістовності будь-якого систематизаційного 

осередку є класифікація наук, що виражає концептуальність основного ряду 

класифікаційного механізму. Відповідно до класифікації наук, а точніше 

згідно з динамікою розвитку наукового знання, відбувається розвиток 

змістовної складової класифікаційної системи. Більше того, навіть зміст 

основного ряду класифікаційної системи піддається впливу з боку зміни 

змістовності. Вираження змісту за допомогою різних інструментів у різних 

формах та у різні способи призводить тільки до зміни технологічного апарату 

класифікаційної системи, але в жодному разі не до зміни змістовності, 

оскільки саме вона відповідає за структурну панораму представлення наук, 

знань, термінів у класифікаційному механізмі. З огляду на це, актуальним та 

можливим є підготовка таблиць класифікації такого порядку, щоб вони по 

суті виражали всю змістовність наукової картини знань. Необхідною є 

розробка та підготовка бібліотечних таблиць класифікації, які б за формою 

були оптимальним варіантом між середніми таблицями для наукових 

бібліотек і скороченими для масових. Можливо в такому контексті говорити 
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про подальший розвиток та впровадження УДК на загальнодержавному рівні, 

враховуючи змістовність і наповнення інших ІПМ, що використовуються в 

бібліотечно-інформаційній практиці нашої держави. Це дозволить 

сформулювати такий класифікаційний апарат, в якому зберігався б весь 

потенціал повного варіанту таблиць класифікації та було б втілено 

можливість оперативного систематизування інформації. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ ПЕРІОДИКОЮ 

В КОНТЕКСТІ МОЖЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ БІБЛІОТЕК 
 

Виступаючи як підсистема українських ЗМІ, регіональна періодика 

задовольняє інформаційні потреби тієї читацької аудиторії, яка проживає у 

регіонах, у цих виданнях основна увага приділяється місцевим проблемам і 

подіям. Регіональна журналістика виступає дієвим інструментом впливу на 

соціальні процеси, що відбуваються у територіальній спільноті, інструментом 

формування і підтримання локальної ідентичності, приналежності до даної 

місцевості, а також своєрідним «рупором», через який державна і місцева 
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влада, політики, ключові особи регіону звертаються до громадян. У складі 

регіональної преси вирізняють республіканські, обласні, міські, районні, 

низові видання.  

Комп’ютеризація усіх сфер суспільного життя, що стала одним з 

атрибутів сучасності, розвиток нових інформаційних технологій викликали 

кардинальні зміни у поширенні та функціонуванні періодичної преси. З 

середини 90-х років відбувся розподіл дотоді монолітного друкованого 

масиву ЗМІ на електронний і друкований сегменти. У складі електронної 

періодики вирізняються електронні версії друкованих газет і журналів, а 

також сайти новин, які не мають друкованого аналога. Регіональна 

електронна періодика займає досить значне місце поряд з друкованими 

виданнями, здобуваючи з кожним роком усе більше прихильників. При цьому 

спостерігається тенденція до загального збільшення електронних ЗМІ. На 

користь поступового збільшення популярності електронних ЗМІ може 

свідчити ступінь комп’ютеризації українського суспільства. Згідно даних 

соціологічних досліджень у лютому 2015 р. кількість Інтернет-користувачів в 

Україні досягла половини чисельності населення. За повідомленням прес-

служби Інтернет асоціації України з посиланням на дані дослідження 

агентства InMind вдома доступ до Інтернету мають 57 % українців.  

Інтернет наблизив інформацію про розвиток регіонів до читача, 

подолавши географічну обмеженість розповсюдеження друкованої 

регіональної преси, відкрив цей ресурс, раніше доступний тільки жителям 

певної місцевості, для широкого загалу.  

Зауважимо, що характерною рисою електронних ЗМІ є значно більша 

мобільність. Працюючи в мережі, користувачі мають змогу легко переходити 

від одного ресурсу до іншого, використовувати лінки, гіперпосилання, 

закладки, електронний зв’язок з редакцією, лишати коментарі після 

публікації тощо. Крім того в інтернет-ЗМІ дедалі частіше використовується 

мультимедіа-ресурс, відбувається доповнення публікації аудіо- або 

відеоматеріалами для того, щоб читачі в разі потреби могли поглиблено 

вивчити тему або більш детально ознайомитись з останніми новинами.  

Цілком очевидно, що не зважаючи на усі переваги і прогресивність 

такого виду ЗМІ, як електронна періодика, в українському суспільстві мають 

місце загальні відмінності у використанні цього ресурсу в різних місцевостях 

та соціальних угрупованнях. Український соціолог Ю. Фінклер, одним з 

напрямів наукової уваги якого є соціологія масової комунікації, запропонував 

виділити окремі соціуми читачів української регіональної преси, що дозволяє 

визначити найбільш загальні тенденції читацького попиту і поширення 

періодики, підійти до виявлення закономірностей взаємозв’язку між 

типологічним і тематичним наповненням регіональної преси та демографією, 

сферою діяльності населення, можливостями доступу до електронного 

ресурсу тощо. У цьому контексті цікавим є розгляд відмінностей читацьких 

уподобань та можливостей міського і сільського населення. Дослідник 

запропонував структуру з кількох компонентів, розмежувавши жителів 
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великих міст, сільських регіонів, а також територій, на яких розташовані 

невеличкі міста з прилеглою до них сільською місцевістю.  

Аналіз міського і сільського соціуму за схемою, запропонованою 

дослідником, дає можливість висловити припущення, що більш активними 

читачами електронної періодики на сьогодні і у недалекому майбутньому 

будуть виступати представники українських міст. Це можна обґрунтувати 

виходячи з того, що у цій групі порівняно велике залучення до 

інтелектуальної праці, більше студентства та молоді, більше навичок та 

можливостей для роботи з комп’ютером і користування Інтернетом, у містах 

краще розвинені мережі інтернет-комунікацій, а професійна діяльність 

городян дедалі частіше передбачає залучення комп’ютерної техніки. Крім 

того в містах спостерігається більш активний попит на щоденну газету, 

використання ж електронної періодики краще відповідає читацькому запиту 

ознайомлення з останніми новинами. Сільськогосподарський соціум, 

представлений жителями сільської місцевості, працівниками аграрної сфери 

та переробних підприємств, безпосередньо пов’язаних із 

сільськогосподарським виробництвом, вірогідно віддасть перевагу 

друкованим виданням. У цій групі більшу частку становить населення 

передпенсійного та пенсійного віку, менше можливостей для доступу до 

Інтернет.  

Зважаючи на те, що ринок інформаційних послуг не є неосяжним та 

має певні межі, можна припустити, що саме на територіях, де проживають 

представники міського соціуму буде спостерігатись певне скорочення 

друкованої регіональної періодики, при частковому витісненні та заміні її 

електронним ресурсом. Висловлене припущення побічно підтверджує і 

рівень поширення Інтернету в українському суспільстві. Соціологи 

акцентують увагу на тому, що головні осі розбіжностей у поширенні 

Інтернету в Україні залишаються незмінними, це вік користувачів і тип 

поселення. Сільська місцевість значно відстає в поширенні Інтернету. На 

початку 2015 р. серед українських «регулярних користувачів» Інтернет (які, 

згідно умов соціологічного дослідження, проведеного агентством InMind, 

виходять в мережу 1 раз на місяць і частіше) у сільській місцевості 

проживало 23 %, в містах – 77 %.  

Поява електронних періодичних видань і вільний доступ до них через 

Інтернет не знімає з бібліотеки сферу роботи з цим ресурсом. Виходячи з 

своїх основних завдань бібліотека має накопичувати, зберігати і надавати у 

користування джерела, що містять виражені у словесній формі надбання 

людства. На нашу думку, вимога часу полягає у тому, щоб бібліотекар вмів 

орієнтуватись у інформаційному просторі Інтернет не гірше, ніж у 

бібліотечному фонді і за потреби мав змогу допомогти читачеві у пошуку 

необхідної інформації. Очевидно, що повноцінна робота бібліотек в сучасних 

умовах неможлива без проведення комп’ютерізації бібліотечних закладів. 

Показово, що на початок 2014 р. комп’ютерне забезпечення мали близько 

2 тис. із 18 тис. українських публічних бібліотек. Міжнародні фонди і 
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держава зробили великий внесок в оснащення бібліотечної мережі 

комп’ютерною технікою, але на сьогодні лише кожна дев’ята бібліотека має 

змогу працювати з електронним ресурсом і говорити про суцільний доступ до 

електронних джерел через бібліотечну мережу поки що зарано.  

Періодика є важливою складовою бібліотечного фонду. Запорука 

повноцінного задоволення читацького попиту на друковані періодичні 

видання, у тому числі і регіональні, – здійснення необхідного фінансування 

бібліотечних закладів та надання можливості проведення щорічної підписки 

у достатньому обсязі. За умови наявності комп’ютерного забезпечення 

бібліотечні працівники мають добре орієнтуватися у інтернет-джерелах, щоб 

за потреби направити читача до видань центральних або регіональних ЗМІ, а 

також пропагувати якісні, ґрунтовні видання, допомогти читачу здійснювати 

пошук необхідної інформації. Допомагає у роботі і знання електронного 

ресурсу, баз даних, електронних каталогів з сайтів інших бібліотек.  

Водночас забезпечення через бібліотеки доступу до Інтернет-ресурсу – 

лише одна ланка роботи бібліотек. В контексті розгляду питання 

забезпечення періодичною пресою виникає питання збереження електронної 

інформації, яка з Інтернету постійно видаляється, а також доступу до архівів 

випусків попередніх років, які відкриті для користування в Інтернеті з 

обмеженнями, або закриті. Можливо шлях до вирішення цього питання у 

створенні загальнонаціональної бази даних з доступом до неї через мережу 

Інтернет для системи бібліотечних закладів. При виборі шляху формування 

баз даних електронної інформації бібліотечними закладами виникає питання 

методики відбору та визначення критеріїв суспільно-значущої інформації, 

зберігання, класифікації, впорядкування, проблема кадрів, технічні та 

фінансові питання.  

Кожен із сегментів інформаційного простору – друкована і електронна 

регіональна періодика – займає свою нішу та має свого читача. Поява 

додаткового джерела інформації у вигляді Інтернет не заміщає бібліотеку і не 

зменшує її значення в суспільстві. Позитивний досвід останніх років та 

початок процесу комп’ютерізації бібліотечної мережі – запорука більш 

успішної роботи. Цілком очевидно, що читачі через Інтернет можуть 

самостійно здійснювати пошук інформації, але за бібліотекарем лишається 

важлива функція навігатора та консультанта у пошуку джерел з бібліотечних 

фондів друкованих видань та в електронному просторі: в цифрових базах 

бібліотек, електронних бібліотеках, у Інтернеті. 
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ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ООН В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ 
 

Мета цієї статті – дослідити діяльність ООН щодо донесення важливої 

інформації до світової спільноти. Організація Об’єднаних Націй зможе 

вирішити свої завдання тільки в тому випадку, якщо народи усього світу 

будуть поінформовані про її цілі і діяльність. Головним фактором у 

розширенні сфери охоплення та у своєчасній передачі актуальної та 

достовірної інформації для цільових аудиторій є новітні інформаційні 

технології. Іншим важливим аспектом підвищення ефективності цієї 

діяльності є зміст і якість переданої інформації.  

Дуже велику увагу інформаційній діяльності приділяє Генеральний 

Секретар ООН. В кожному зі своїх щорічних звітів він висвітлює роботу 

Організації в сфері інформації та окреслює кроки, що мають бути зроблені у 

майбутньому. 

На чолі зусиль із здійснення стратегії в області комунікації стоїть 

Департамент публічної інформації (ДПІ), він є основною ланкою всієї 

інформаційної системи ООН. Одночасно, це – один з найбільших підрозділів 

у Секретаріаті Організації. ДПІ має розгалужену систему збору, опрацювання 

і поширення інформації, діяльність якої забезпечують біля 300 штатних 

співробітників [1]. Він має у своєму розпорядженні відділення в 

Європейській штаб-квартирі ООН у Женеві та керує роботою інформаційних 

центрів організації в багатьох країнах. 

Напрямки діяльності, функції і структура ДПІ сформульовані 

Технічним консультативним комітетом з інформації ООН. Його робота 

організована таким чином, щоб сприяти правильному розумінню народами 

світу діяльності і завдань Організації. Об’єктами діяльності Департаменту є: 

преса, радіо, телебачення, кіно, виставки, зв’язок із громадськістю, видавнича 

і довідкова робота. До обов’язків Департаменту і його відділень на місцях 

входить також активне сприяння інформаційним органам, просвітницьким 

закладам і іншим урядовим і неурядовим організаціям різних країн, у тому 

числі в поширенні інформації про Об’єднані Нації. Крім того, урахування 

коливань світової суспільної думки у відношенні до діяльності ООН і 

визначення тієї міри, в якій забезпечується правильне розуміння її роботи. 

У своїй роботі ДПІ співробітничає з усіма службами і підрозділами 

Секретаріату ООН, підтримує широкі зв’язки з багатьма урядовими і 

неурядовими організаціями, як національними, так і міжнародними. 

Департамент знайомить громадськість із діяльністю ООН за допомогою 
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різноманітних публікацій, фільмів, теле- і радіопрограм, фотовиставок, 

шляхом організації семінарів і поїздок для журналістів, упорядкування 

програм для аспірантів, видання навчальних матеріалів про ООН. Він 

забезпечує роботу довідкового бюро штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, 

проводить екскурсії по її центральному будинку, організує бесіди і доповіді, 

поширює свою друковану продукцію і т.п. Важлива роль у діяльності ДПІ 

приділяється інформаційним центрам ООН, що працюють у тісному контакті 

з постійними представниками Програми розвитку ООН у різних країнах. 

Іншою важливою основою для вирішення просвітницьких завдань, що 

стоять перед ООН є Група ООН з питань комунікацій (ГООНК), створена як 

глобальна комунікаційна платформа системи ООН [2]. Акцентуючи увагу на 

загальносистемній координації та принципі "єдності дій" на національному 

рівні, Група допомагає планувати, координувати й проводити спільні заходи з 

питань громадської інформації та комунікації, в тому числі освітні заходи, на 

рівні країни. До платформи ГООНК входять інформаційні підрозділи 

організацій системи ООН, включаючи Секретаріат, спеціалізовані установи, 

програми та фонди.  

Головна мета ГООНК на рівні окремої країни полягає у посиленні 

співробітництва представництв установ системи ООН з питань комунікацій, а 

також висвітлення діяльності ООН в засобах масової інформації на 

національному рівні. Це досягається завдяки координації з питань 

комунікації та знаходженню нових шляхів демонстрації ефективності роботи 

ООН та формування цілісного уявлення про ООН. 

Групи з комунікацій були створені майже в усіх країнах, де базуються 

Інформаційні центри ООН (ІЦООН), які є важливою складовою зміцнення 

комунікації та просвітницької діяльності на рівні країн. Мережа 

інформаційних центрів відіграє центральну роль в зусиллях, спрямованих на 

забезпечення інформованості населення всіх регіонів світу про діяльність 

ООН. Зусилля місцевих груп у сфері комунікації включають спільне ведення 

веб-сайтів, публікацію бюлетенів та інших інформаційних матеріалів, 

презентацію основних доповідей ООН, освітні заходи, спільне проведення 

міжнародних днів і великих кампаній з питань комунікації.  

ІЦООН виконують роль секретаріату Групи й зазвичай головують на її 

зборах. Володіючи хорошим знанням місцевих ЗМІ, впливових кіл та освітніх 

установ, а також здатністю спілкуватися зі своїми партнерами їхньою рідною 

мовою, інформаційні центри ООН в змозі суттєво посилити просвітницьку 

роботу ООН. 

ООН накопичила величезний досвід у справі налагодження 

інформаційної роботи у світовому масштабі. При цьому її система інформації 

показала себе дуже стійкою та такою, що володіє великими можливостями в 

умовах дедалі зростаючого навантаження. В останні роки роль інформації як 

потужного просвітницького засобу ще більше посилилися завдяки швидкому 

науково-технічному прогресу в сфері інформації і комунікації. Незалежно від 

наявності або відсутності передової технології, інформація виступає 
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рушійною силою, що сприяє розвитку освіти, зміцненню розуміння між 

різними культурами і забезпеченню свободи, демократизації і розширення 

участі людей у прийнятті рішень, що впливають на їхнє життя. 
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МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА ЯК ІНСТРУМЕНТ 

АНАЛІЗУ В БІБЛІОТЕЧНІЙ РОБОТІ 

 

Cучасні інформаційно-комунікаційні технології, трансформуючи 

форми і методи діяльності бібліотек, спонукають науковців до пошуку 

методичних прийомів виявлення потрібних в інформаційно-аналітичній 

роботі масивів інформації, напрацювання актуальної методології досліджень 

інформаційно-бібліотечних процесів і прогнозування їх розвитку і змін. 

Метод моніторингу дає змогу вирішувати окремі завдання як з дослідження  

специфіки розвитку інформаційного середовища або його окремих сегментів, 

так і стосовно особливостей інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек, 

пошуку шляхів підвищення ефективності бібліотечної роботи в задоволенні 

запитів користувачів. 

Моніторинг, за визначенням авторів наукових праць з питань 

організації моніторингу1, – це метод вивчення складних різнорідних систем, 

який передбачає: 
– цілеспрямоване тривале спостереження за характеристиками системи 

(об’єкта моніторингу); 

– якісний та кількісний аналіз (оцінювання) цих характеристик, зокрема, 

визначення змін у часі кожної конкретної характеристики; 

– прогнозування змін у системі в цілому. 

Збирання й обробка даних, оцінювання і прогнозування стану об’єкта 

моніторингу, створення концептуальних і формалізованих моделей об’єкта, 

вироблення рекомендацій для ухвалення управлінських рішень – це основні 

функції моніторингу. 

Таким чином, система моніторингу передбачає накопичення, 

систематизацію й аналіз інформації: 

                                                 
1 Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації : [монографія] / 

В. В. Різун [та ін.]. – Київ : ВПЦ «Київський ун-т», 2007. – 272 с. 
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– про наявний стан об’єкта моніторингу; 

– про фактори впливу на об’єкт (тобто про причини спостережуваних 

явищ); 

– про ймовірні зміни стану об’єкта моніторингу (тобто про наслідки дії 

факторів впливу). 

На етапі прогнозування можуть розроблятися рекомендації щодо 

управлінських рішень, необхідних і достатніх для керування станом об’єкта 

(якщо відомі цілі управлінських структур стосовно об’єкта моніторингу). 

Перед дослідниками стоять завдання, які випливають із мети 

дослідження і полягають у такому: 

– отримати достовірну інформацію про інформаційно-аналітичні та 

бібліотечно-інформаційні процеси, основні характеристики груп користувачів 

бібліотеки, стан і використання фондів; 

– дослідити систему уявлень читачів і бібліотекарів про бібліотечно-

інформаційні процеси, читацьку поведінку різних груп користувачів; 

– проаналізувати рівень і якість бібліотечно-інформаційного 

обслуговування, динаміку читацьких очікувань, оцінок; 

– визначити причини читацької незадоволеності, ймовірні траєкторії 

конфліктів, шляхи їх пом’якшення. 

Доцільність виокремлення моніторингу соціальних медіа як напрямку 

зумовлена специфікою соціальних медіа, а саме: надвисокою динамічністю, 

демократичністю, операбельністю, реактивністю, кон’юктурністю, 

гібридністю. 

Моніторинг соціальних медіа – це систематичне відстеження 

повідомлень, згадувань, публікацій, медіа-подій та кількісних показників з 

метою їх подальшого аналізу для виявлення певних закономірностей і 

тенденцій 2. 

Бібліотеки зацікавлені у таких дослідженнях за наступними 

напрямками: в якості маркетингових зрізів – для просування продуктів та 

послуг; для наукових досліджень в контексті інфології, а саме з’ясування 

специфіки функціонування інформаційного поля соціальних медіа; в роботі 

інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек, що здійснюють 

політологічний аналіз громадської думки, в тому числі його мережевої 

складової. Тому питання застосування моніторингу соціальних медіа в 

бібліотечній діяльності є актуальним і затребуваним. 

Моніторинг соціальних медіа в бібліотечній діяльності може 

проходити двома способами: ручним і автоматичним. Ручний моніторинг 

дозволяє працювати з будь-якими завданнями і отримувати весь обсяг 

текстів, які відповідають обраним критеріям. Для отримання необхідних 

результатів використовується можливість запитів через різні пошукові 

системи, а також відібрана шляхом ручного моніторингу і аналізу 

дискусійних мережевих майданчиків (окремих ресурсів, блогів, сторінок, 

                                                 
2 Моніторинг соціальних медіа [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.slideshare.net/ojynka/monitoring-oguevska-smm-camp-lviv. – Назва з екрана. 
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груп, співтовариств, стін користувачів) безвідносно до ключових слів і 

існуючих тегів3. Інтерпретується отримана вибірка аналітиком за 

визначеними критеріями, із застосуванням доступних йому програмних 

засобів (наприклад, графіки та діаграми можна будувати використовуючи 

Microsoft Excel, візуалізувати зображення – Adobe Photoshop, Illustrator та 

InDesign). Варто виділити такі пошукові платформи ручного моніторингу, як 

«Google Alert», «Яндекс.Блоги», «Пошук блогів Mail.ru» та «Пошук по 

LiveJoumal.com». 

Автоматичний моніторинг передбачає, що всі параметри пошуку 

вводяться в систему моніторингу, яка потім сама аналізує контент соціальних 

медіа і представляє готовий звіт. Основні завдання автоматичних систем 

моніторингу полягають у широті охоплення пошуку і швидкості 

відображення інформації в сервісі. Автоматичний моніторинг представлений 

низкою сервісів: IQBuzz, YouScan, «Крібрум», Wobot, SemanticForce та ін. 

Необхідно зауважити, що не можна виміряти безліч показників за 

допомогою стандартних методик інтерактивних майданчиків, тому з кожним 

днем з’являється все більше нових сервісів, що пропонують статистичні та 

аналітичні послуги. Частина сервісів дозволяє спостерігати за бібліотекою в 

соціальних медіа, спираючись насамперед на публікацію повідомлень, інші 

надають рекомендації щодо поліпшення роботи в соціальних медіа. 

Отже, моніторинг соціальних медіа відкриває нові можливості для 

дослідження в бібліотечній роботі, зокрема – інформаційно-аналітичної 

діяльності. 

Оперуючи даними про склад читацької аудиторії, характер і 

задоволення читацьких запитів, використання фондів, можна спостерігати за 

розвитком інформаційно-аналітичної та інформаційної-бібліотечної 

діяльності, отримувати досить точні дані, що характеризують бібліотечне 

середовище в цілому або її окремі сегменти. Все це дозволяє займатися 

проектуванням і моделюванням та будувати прогноз поведінки будь-якого 

об’єкта. 

Потік читацьких вимог можна детально охарактеризувати завдяки 

наявності стійких якостей, притаманних кожному документу (змісту, типу, 

жанру, мові, виду документу та ін.). Вони можуть вимірюватись, а кількісні 

значення легко піддаватись інтерпретації. Це надасть можливість 

багатоаспектного спостереження за задоволеним і незадоволеним читацьким 

попитом. Вивчення читацької аудиторії, читацьких запитів і даних про 

використання фонду за допомогою моніторингу можуть надати уявлення в 

комплексному вигляді про бібліотечні процеси. 

Аналіз інформаційно-аналітичних та інформаційно-бібліотечних 

процесів дозволяє вирішувати багато завдань, пов’язаних з підвищенням 

якості комплектування фондів, ефективності інформаційних послуг, 

плануванням і координацією роботи структурних підрозділів бібліотеки. 

                                                 
3 Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : [монографія] / О. С. 

Онищенко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 260 с. 
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ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У ВИПАДКУ ЗБРОЙНОГО 

КОНФЛІКТУ. МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ 

 

Перша світова війна нанесла великі втрати культурній спадщині 

Європи. Розвиток пам’яткоохоронної діяльності після її закінчення став 

можливим завдяки консолідації зусиль всіх зацікавлених сторін на 

міжнародному рівні.  

Першим об’єднанням стала Ліга Націй, що була заснована після війни 

і оголосила своєю метою «розвиток співробітництва між народами і гарантію 

їх миру та безпеки».  

Необхідність збереження пам’яток також, відзначив видатний діяч, 

художник, філософ М. К. Реріх. За його ініціативою був розроблений і 

підписаний в 1935 р. «Договір про захист установ, що служать цілям науки і 

мистецтва, а також історичних пам’яток» (документ відомий також під 

назвою «Пакт Реріха»). Участь у його підготовці взяли відомі діячі культури 

того часу. Пакт підписали США, країни Латинської Америки та Індія. Цей 

документ вважається першим спеціалізованим міжнародним нормативним 

актом, що стосувався охорони культурної спадщини у випадках збройного 

конфлікту. Як відзначають дослідники, він мав вагомий вплив на формування 

усвідомлення необхідності збереження об’єктів історико-культурного 

значення у країнах з різноманітними політичними, ідеологічними, 

релігійними напрямами в 1930-х роках. Положення цього документу 

призвели до створення багатьох громадських організацій, фондів з охорони 

пам’яток в усьому світі.  

В результаті ІІ Світової війни перед суспільством постали питання 

щодо охорони і збереження культурного надбання країн світу. В ході різних 

за масштабами міжнаціональних конфліктів зникли і продовжують зникати із 

культурного середовища визначні пам’ятки історії людства. Розуміння цієї 

загрози і запобігання її розповсюдженню може бути розглянуто в контексті 

взаємовідносин урядів держав світового співтовариства, на рівні 

нормотворчих заходів в галузі охорони культурного надбання, діяльності 

найвпливовіших недержавних об’єднань, що працюють в галузі. Оцінюючи 

наслідки таких конфліктів, світове співтовариство усвідомило необхідність 

теоретичної розробки і здійснення цілеспрямованих заходів з охорони 

культурних цінностей в загальносвітовому контексті.  

В 1946 р. Ліга Націй оголосила про припинення своєї діяльності і 

«спадкоємцем» її починань стала Організація Об’єднаних Націй. ООН з 

питань науки, освіти і культури – UNESCO (Unіted Nations Educational, 
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Scientific and Cultural Organization) взяла на себе завдання сприяти розвитку 

міждержавного співробітництва і опікуватися «... пам’ятками історичного і 

наукового значення». Організація, відповідно до свого статуту, 

рекомендувала зацікавленим країнам укладання відповідних міжнародних 

конвенцій, «…піклуючись про зберігання і охорону світової спадщини 

людства – книг, творів мистецтва та інших пам’яток історичного й наукового 

значення». 

Організація своїми документами визначає політику пам’яткоохоронної 

галузі. На них орієнтуються різні країни, зберігаючи свою національну 

спадщину.  

UNESCO взяло на себе обов’язок нормативного врегулювання 

охорони культурної спадщини в випадках глобальних і локальних конфліктів. 

Було укладено документ, що вважається одним з базових в цьому питанні, 

який вдосконалив засади Пакту Реріха. Конвенція «Про захист культурних 

цінностей у випадку збройного конфлікту» (Гаазька Конвенція 1954 р., 

доповнена двома протоколами від 1954 і 1999 рр.). Деякі з проектів, втілених 

в ІІ пол. ХХ століття, розроблялися ще за існування Ліги Націй. У 1938 р. був 

розроблений проект міжнародної конвенції про захист історичних споруд і 

творів мистецтва та представлений на обговорення Асамблеї Ліги Націй. 

Завершенню цієї роботи перешкодила ІІ Світова війна. Проте багато 

положень із зазначеного документу увійшли до Конвенції «Про захист 

культурних цінностей у випадку збройного конфлікту» UNESCO. 

Документ накладає обов’язки на держави-учасниці «підготувати ще в 

мирний час охорону культурних цінностей, розташованих на їхній власній 

території, від можливих наслідків збройного конфлікту, вживаючи заходи, що 

вони вважають необхідними (ст. 3).  

Найважливішою особливістю документу є те, що більшість основних 

положень, що характеризують загальний режим захисту і поширюються 

фактично на необмежене число об’єктів культурної спадщини, безумовно, 

підлягають застосуванню як у воєнний, так і у мирний час. Таким чином, 

повага до культурних цінностей означає для держав-учасниць суворо 

визначені зобов’язання щодо охорони культурних цінностей.  

Більш того, з огляду на політичну нестабільність, яка відзначається в 

деяких державах світу в кінці ХХ ст. на поч. ХХІ ст., актуальним є положення 

Конвенції, де прямо встановлено, що у випадку збройного конфлікту не 

міжнародного характеру (громадянська війна), що виник на території однієї з 

держав-учасниць, кожна із сторін, що беруть участь у конфлікті, зобов’язана 

застосовувати принаймні їй положення, які стосуються поваги до культурних 

цінностей (ст.19). 

Звинувачення у порушенні положень цієї конвенції були висунуті у 

процесі над Слободаном Мілошевичем в Гаазькому трибуналі. У числі 

багатьох його злочинів значиться і навмисне знищення архітектурних 

об’єктів у Боснії. Фактів знищення культурних цінностей у випадку воєн 

можна навести багато: в Іраку головним злочином проти культури стали 
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розкрадання археологічних цінностей. У 2004 році косовські повстанці 

зруйнували православний монастир і церкви в м. Прізрен, руйнувалися 

церкви в Чорногорії і Сербії, а в Белграді була висаджена в повітря мечеть. 

Обвинувачення в порушенні цього документу пред’явлені також Радко 

Младичу і Радовану Караджичу. Особливо тяжке звинувачення пов’язане з 

бомбардуванням Дубровника, міста, включеного в Список всесвітньої 

спадщини UNESCO. 

Необхідно відзначити, що Гаазька Конвенція 1954 р. продовжує 

залишатися одним з базових документів міжнародної охорони культурних 

цінностей, визначаючи вимоги до охорони пам’яток (рухомих і нерухомих) 

як на національному, так і на міжнародному рівні. Забезпечення збереження 

культурних цінностей у випадку збройного конфлікту – один з перших 

напрямів, що сформувався у середині ХХ ст.  
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КНИЖКОВА ШЕВЧЕНКІАНА В  

ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОМУ КАНІВСЬКОМУ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ЗАПОВІДНИКУ 

 

Шевченківський національний заповідник у м. Каневі проводить 

велику культурно-просвітницьку роботу, знайомить з життєвим і творчим 

шляхом Шевченка як поета і художника, з основами національної української 

культури, історією становлення України. Одною з дієвих складових такої 

роботи є створення, розширення та постійне примноження книжкового 

музейного фонду. 

Унікальним за наповненням є книжкове зібрання заповідника, яке 

налічує понад 12 тис. одиниць збереження. До нього входять надзвичайно 

рідкісні прижиттєві та посмертні видання творів Шевченка, переклади його 

творів мовами народів світу, шевченкознавчі дослідження, здійснені не лише 

в Україні, а й за кордоном, які дають можливість простежити впливи 

Шевченкової творчості на формування національної свідомості українців та 

інтерпретації Шевченка в різні історичні періоди за різних політичних 

режимів. Документи та матеріали, з яких особливу цінність становлять книги 

вражень відвідувачів Тарасової гори, починаючи з 1897 року, що стали 

літописом всенародної любові до Тараса Шевченка. Дуже цінними є архіви 

П. Костирка, П. Тронька, С. Нехорошева, які розповідають про історію 

меморіалу, відзначення 100-річчя з дня народження та 150-річчя з дня смерті 

Шевченка, матеріали відзначення 200-річчя з дня народження поета, містять 

унікальний фольклорний матеріал шевченківської тематики. Велика заслуга у 
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збагаченні музейної шевченкіани шанувальників поета – колекціонерів 

М. Саркізова-Серазіні, Т. Максим’юка, які передали до музею цінні колекції 

унікальних видань творів Кобзаря, філокартії, філателії, малої пластики, 

нумізматики та фалеристики. Вагомим є дарунок родини академіка 

М. Біляшівського, яка, зокрема, подарувала музею оригінал офорта Шевченка 

«Приятелі». Неоціненним для розвитку книжкової шевченкініани є внесок 

постійних фондоутворювачів із США та Канади Л. Волянської, 

К. Дрогомирецької, О. Коновала, К. Кричевської-Росандич, П. Лимаренка, 

О. Трач, Г. де Лінде та О. де Лінде, Т. і Я. Романишиних, Р. Мороз, завдяки 

яким фондове зібрання поповнюється надзвичайно рідкісними, здійсненими 

за кордоном у різні часи, виданнями творів Шевченка та іноземними 

матеріалами шевченківської тематики [4].  

Книжкова колекція містить 841 позицію різноманітних видань творів 

Кобзаря мовою оригіналу. До колекції також увійшли твори, написані 

російською мовою та їх переклади на українську, томи з мистецькою 

спадщиною, бібліографія, повні зібрання творів, переклади, іконографія 

Шевченка, книги з історіографії [5].  

Бібліотека, що є невід’ємною складовою музею та заповідника в 

цілому, містить ряд видань літопису історії меморіалу та самої бібліотеки. 

Бібліотека, як її бачив В. Г. Киричевський, діяла і нині діє для науковців. 

Після війни та у 1961–1964 роках вона відносилась до академії наук України. 

Відповідно до цього формувався науковий фонд бібліотеки. У 50-х роках 

бібліотека отримала в дарунок, з дарчим написом, колекцію україністики 

московського професора ім. Саркізова-Серазіні, книги ХІХ століття. В цей 

період фонди поновилися виданнями з обмінних фондів бібліотек 

радянського союзу. Їх біографію можна вивчити за бібліотечними штампами. 

У 1992 році частина видань, зокрема «Книга вражень» були передані до 

сформованого наукового архіву. У ювілейні Шевченківські роки бібліотека 

поповнилась книгами, що сформували відділ радянського шевченкознавства. 

Впродовж останніх 20 років фонди бібліотеки збагатились подарунками, 

виданнями від шанувальників творчості Т. Г. Шевченка та з обмінного фонду 

НБУ ім. В. Вернадського, згідно Програми держкомітету телебачення і 

радіомовлення з соціально значущих видань «Українська книга», також є 

фахова передплата. 

З 2007 року бібліотека музею Шевченка є науковою та виконує 

функції регіонального Центру шевченкознавства. Наукова бібліотека 

Канівського Шевченківського національного заповідника в своїх фондах має 

раритетні видання ХІХ століття; прижиттєві шевченківські видання, зокрема 

«Буквар южнорусский», «Гайдамаки» (1841) та ін. [3]. Вона зберігає у своїх 

фондах автографи, печатки, екслібриси відомих у світовій і вітчизняній 

історії осіб [6]. 

Наукова бібліотека забезпечує літературою інші науково-культурні 

установи. Черкаський науковий центр шевченкознавчих досліджень, який 

неодноразово використовував видання з наукової бібліотеки 
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Шевченківського національного заповідника, зокрема прижиттєве видання 

праць М. Максимовича, листування С. Єфремова, та ін. для перевидання [3]. 

Бібліотека впродовж свого існування співпрацює з експозиційними 

відділами. У попередній експозиції містилось 2,5 тис. книг. Сучасне 

оформлення експозиції вимагає значно меншої їх кількості, тому що нова 

експозиція кардинально відрізняється від попередніх і концептуально, і 

способом подачі матеріалу [1]. В оформлені експозиції велика увага 

приділена сучасним технічним засобам, ІКТ, які заполонили сучасний світ, 

проте книга лишається вагомим та впливовим засобом розвитку культури, 

надійним носієм культурної спадщини. 
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Відповідно до «Національної доктрини розвитку освіти України» 

швидкий темп розвитку сучасних технологій та перехід до інформаційного 

суспільства ставить перед державою, суспільством та кожною свідомою 

особистістю завдання забезпечення належного рівня освіти [1]. У чинному 

Законі України «Про вищу освіту» (2002 р.) визначається основна мета 

діяльності вищого навчального закладу як «забезпечення умов, необхідних 

для отримання особою вищої освіти, підготовка фахівців для потреб 

України». У цьому ж документі написано, що одним із головних завдань є 

«здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує підготовку 
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фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам 

вищої освіти» [2]. 

З розвитком креативності як найважливішої якості майбутніх фахівців 

пов’язане широке впровадження у вітчизняну вищу школу популярного за 

кордоном компетентнісного підходу до організації навчання. 

Компетентність – це уміння співробітника мобілізувати свої знання та 

прийняти оптимальне рішення в нестандартній виробничій ситуації. Перехід 

від знаннєво-орієнтованого до компетентнісного підходу передбачає якісно 

новий рівень сприйняття особистістю дійсності, її готовність до 

самореалізації на основі системи цінностей полікультурного, толерантного, 

гуманістичного інформаційного суспільства. 

Професійна підготовка студента ВНЗ має слугувати як особистості, 

так і суспільству. Система освіти повинна готувати фахівців, які мають 

активну громадянську позицію, здатні розвивати інтелектуальне суспільство 

та суспільство знань. Нові підходи до організації професійної підготовки 

майбутнього фахівця бібліотечної галузі необхідно спрямовувати на 

створення умов саморозвитку, самореалізації, креативності, формування 

суб’єктності студента, інтелектуалізації його особистості. 

Оптимальними умовами формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців є побудова навчального процесу у ВНЗ на основі 

реалізації принципу суб’єктності, який на відміну від підходу до особистості 

студента як до пасивного об’єкта навчання, зорієнтований на забезпечення 

постійного зворотного зв’язку між викладачем і студентом. При використанні 

цього принципу професійна підготовка стає суб’єктно-значущою, 

наповненою для студента особистісним смислом, почуттями, зафіксованими 

в його суб’єктному досвіді. На думку А. А. Соляник, саме суб’єктний досвід 

засвідчує унікальність, неповторність кожної особистості, він є простором, в 

якому можливі співробітництво, співпраця викладача і студента. Сьогодні 

необхідно забезпечити рівноправну взаємодію всіх учасників освітнього 

процесу, щоб кожен мав можливість висловитись і бути почутим [3]. 

Прагнення нації бути конкурентоспроможною у галузі освіти, науки, 

інформаційних технологій стимулює до навчання протягом життя. 

Неперервність освіти є надзвичайно важливим чинником, який відіграє 

провідну роль у формуванні та розвитку майбутніх спеціалістів готовності до 

здійснення різного роду діяльностей, зокрема до інформаційно-аналітичної. 

Обсяги державного замовлення підготовки саме бібліотечних фахівців 

у вишах дуже невеликі, й це є проблемою, як, до речі, і відсутність прогнозу 

щодо потреб у бібліотечних фахівцях. Підтвердженням цього є такі дані: 

протягом 2010-2012 рр. за вказаною спеціальністю тільки ВНЗ ІІІ–ІV рівнів 

акредитації державної форми власності, що перебувають у сфері впливу 

Міністерства культури України (Київський національний університет 

культури і мистецтв, Національна академія керівних кадрів культури і 

мистецтв, Харківська державна академія культури, Луганська державна 

академія культури і мистецтв), було підготовлено за спеціальністю 
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«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» – 545 осіб [4]. 

Яких бібліотечних фахівців потребують бібліотеки країни? 

Опитування керівників цих закладів, яке було здійснено під час проведення 

Всеукраїнського дослідження «Публічні бібліотеки України» (2011-2012), 

показало, що особливо відчувається потреба в молодих висококваліфікованих 

працівниках саме з фаховою бібліотечною освітою. Не вистачає методистів, 

бібліографів, каталогізаторів, бібліотекарів, здатних працювати з окремими 

категоріями користувачів. Також гостро стоїть питання нестачі фахівців, які б 

займалися впровадженням у роботу бібліотек нових інформаційних 

технологій [4]. 

За вимогами часу сучасні інформаційно-комп’ютерні технології (ІКТ) 

повинні широко використовуватись у навчальному процесі, зокрема й у ВНЗ 

III-IV рівнів акредитації в Україні. Ці технології також значною мірою 

впливають на темпи поширення інформації у сучасному науковому та 

освітньому просторі. На сьогоднішній день вже ні для кого не є 

несподіванкою, що видання електронні конкурують з виданнями 

друкованими і є об’єктом наукового інтересу не меншого, а може навіть і 

більшого серед сучасних науковців [5, 21]. У зв’язку з цим постає питання 

швидкого пошуку та аналізу актуальної та достовірної інформації, що є 

одним із основних завдань майбутніх фахівців. 

Для того, щоб зрозуміти суть діяльності майбутніх бібліотекарів, 

визначимо спочатку суть діяльності бібліотеки як установи. Для цього 

звернемось до чинного законодавства. У Законі України (1995 р.) «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу» зазначається, що бібліотекою є 

«інформаційний, культурний, освітній заклад, що має упорядкований фонд 

документів і надає їх у тимчасове користування фізичним та юридичним 

особам» [6]. На думку сучасного бібліотекознавця Р. Рубіна (США), 

бібліотеки мають за основну мету відбір та упорядкування величезних 

масивів інформації аби якомога краще забезпечити своїх користувачів [7]. На 

думку Р. Рубіна «бібліотеки є частиною інформаційної інфраструктури» 

[7, 2]. 

Саме тому завдання сучасного бібліотекаря, який працює в умовах 

інформаційного суспільства, полягає в організації інформаційно-

комунікаційного середовища таким чином, щоб користувачі бібліотеки 

отримували вичерпну інформацію з найменшими витратами часу. Якщо це 

завдання буде виконано, тоді з упевненістю можна стверджувати, що сучасні 

бібліотеки та бібліотекарі сприяють прогресивному розвитку науки, освіти, 

культури, всього суспільства в цілому і кожного громадянина окремо [4]. 

Отже, вміння шукати інформацію та аналізувати її є ключовим 

чинником у роботі майбутніх бібліотекарів, саме тому ми говоримо про 

готовність до інформаційно-аналітичної діяльності. 

Щоб зрозуміти сутність поняття «готовність до інформаційно-

аналітичної діяльності», розглянемо поняття «готовність» у його 

педагогічному аспекті [8]. Власне поняття «готовність» є дуже широким і має 



Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації 

92 

різні наукові інтерпретації як психологічні, так і педагогічні. Поняття 

«готовність» розглядалось такими науковцями як: З. Васильєвим, 

П. Яковлєвою, Ю. Бабанським, М. Дьяченком, Л. Кандибовичем, 

М. Благовим, В. Ягуповим, К. Платоновим, Н. Кузьміною. М. Дьяченко, 

Л. Кандибович, М. Благов розуміють під «готовністю» налаштування 

особистості на здійснення певної поведінки, групування зусиль на виконання 

поставленої мети, задачі, діяльності [9]. 

Отже, готовність до інформаційно-аналітичної діяльності є якістю 

особистості (в нашому випадку майбутніх бібліотекарів), що поєднує у собі 

мотивацію та практичні навички, налаштованість на пошук, відбір та аналіз 

інформації, необхідної для подолання інформаційних бар’єрів. 

Говорячи про готовність до діяльності, зауважимо також про те, що 

важливу роль у професійній діяльності кожного фахівця відіграє постійне 

вдосконалення знань, умінь, практичних навичок, набутих під час навчання у 

ВНЗ. Швидке збільшення обсягу інформації загального характеру взагалі та 

наукової зокрема вимагає від сучасної людини постійного вдосконалення, 

постійного навчання протягом усього життя. 

Однією із провідних засад є неперервність освіти, а освіта до того ж 

повинна бути якісною та повноцінною, що неможливо без використання 

бібліотечно-інформаційних ресурсів [10]. Із розвитком ІКТ інформація на 

сьогоднішній день розповсюджується дуже швидко і так само швидко 

застаріває. Із часом кількість інформації та швидкість її розповсюдження 

лише зростатиме, адже новітні технології не стоятимуть на місці. Виходячи з 

цього, варто звернути увагу на готовність до здійснення інформаційно-

аналітичної діяльності як на провідний чинник формування професійної 

компетентності майбутніх бібліотекарів, що забезпечує ефективність освіти 

взагалі та науковим дослідженням зокрема. 

При підготовці майбутніх фахівців варто звернути увагу на 

необхідність теоретичного аналізу, практичної розробки та запровадження 

інноваційних технологій навчання, направлених на формування, становлення 

та розвиток готовності майбутніх бібліотекарів до здійснення інформаційно-

аналітичної діяльності. 

Виявлені тенденції вимагають серйозної уваги співпраці вишів та 

бібліотечних установ як партнерів. Розпочинати потрібно з розроблення 

більш розширеної та поглибленої програми проходження практики у 

бібліотечних закладах студентами ВНЗ, під час якої вони мають відчути 

важливість та необхідність обраного фаху. 
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Надія Кузьмівна Гончаренко, 

старший науковий співробітник  

Українського центру культурних досліджень 

 

ГРАНТОВЕ ФІНАНСУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ Й АКТУАЛІЗАЦІЇ 

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ 
 

Реформування системи державної підтримки культури у Польщі 

розпочалося ще у 1990-і роки. Реформи включали запровадження нових 

механізмів фінансування закладів культури.  

До сфери компетенції Міністерства культури і національної спадщини 

(МКіНС) Республіки Польща входять: підтримка культури і мистецтва, 

кінематографії, охорона і популяризація національної спадщини, 

популяризація польської культури у світі, популяризація польської мови, 

розвиток культурно-мистецької освіти, а також реалізація деяких 

допомогових операційних програм ЄС, що частково стосуються культурної 

спадщини (програми «Інфраструктура і довкілля» та «Людський капітал»).  

Видатки на культуру з державного бюджету Польщі (через МКіНС) у 

2014 році складали близько 2,982 мільярди злотих, з них понад 1,5 млрд. зл. – 

на «культуру, мистецтво і охорону культурної спадщини».  

Згідно зі ст. 12 «Закону про організацію і ведення культурної 

діяльності», засновник закладу культури (для державних закладів – МКіНС) 

повинен забезпечувати фінансування, необхідне для ведення цим закладом 

культурної діяльності. Бюджетне фінансування надається у двох формах – 

базової дотації (dotacja podmiotowa) та цільових дотацій (грантів).  

На сьогодні МКіНС надає базові дотації 44 державним закладам 

культури і мистецтва. Окрім базових дотацій на утримання закладів культури, 

істотну частку у видатках МКіНС Польщі (близько 15%) становлять 
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Програми Міністра культури і національної спадщини – щорічні програми, за 

якими надаються гранти для здійснення конкретних культурних проектів у 

сфері культури, мистецтва, в тому числі – охорони й популяризації 

національної культурної спадщини. 

Кожна Програма Міністра об’єднує низку грантових конкурсів за 

окремими напрямками. Програма «Культурна спадщина» є однією з 

найбільших за видатками і на 2015 рік включає 7 пріоритетних напрямків: 

«Охорона пам’яток», «Підтримка музейних ініціатив», «Народна і традиційна 

культура», «Охорона культурної спадщини за кордоном», «Охорона 

археологічних пам’яток», «Охорона й оцифрування національної спадщини», 

«Місця національної пам’яті». Ця програма має на меті охорону польської 

культурної спадщини всередині країни і за кордоном, підтримку діяльності 

музеїв, а також популяризацію народної культури. Наприклад, за напрямком 

«Охорона пам’яток» підтримуються проекти, спрямовані на збереження 

матеріальної спадщини, через консервацію і відновлення нерухомих і 

рухомих пам’яток, а також на забезпечення доступу до пам’яток широкої 

громадськості. Бюджет лише цього напрямку на 2015 рік складає 80 млн. зл., 

підтримуються проекти, що стосуються збереження пам’яток, внесених до 

Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Кошти на фінансування грантових програм, що діють у сфері 

національної спадщини походять переважно із Фонду промоції культури 

(цільовий державний фонд, заснований 2003 року), що наповнюється за 

рахунок зборів від азартних ігор (лотереї, спортивний тоталізатор тощо). 

Основним розпорядником коштів цього Фонду є Міністр культури і 

національної спадщини. Надходження від оподаткування азартних ігор 

становлять істотну частку бюджету МКіНС: за 2003 – 2013 років вони склали 

1,3 мільярди злотих. 

Видатки Фонду спрямовуються на підтримку:  

- всепольських і міжнародних мистецьких заходів (фестивалів, 

конкурсів, у тому числі й тих, що актуалізують й популяризують спадщину),  

- цільових проектів з охорони культурної спадщини,  

- проектів з поліпшення доступу до культурних послуг (у тому числі 

до об’єктів спадщини) для осіб з інвалідністю.  

МКіНС Польщі також ініціювало та фінансує багаторічну (2011–

2015 рр.) грантову Програму «Культура+», що має на меті поліпшення 

доступу до культурних послуг, зокрема, через новітні інформаційні 

технології та залучення до участі в культурному житті. Основні завдання 

Програми «Культура+» – модернізація і розбудова бібліотечної 

інфраструктури та оцифрування фондів польських музеїв, бібліотек і архівів.  

Конкурс за пріоритетним напрямком «Оцифрування» проводить 

Національний аудіовізуальний інститут. Він спрямований на полегшення 

доступу до музеїв, бібліотек та об’єктів польської культурної спадщини 

завдяки оцифруванню фондів і розвитку підрозділів, що здійснюють 

оцифрування. Проекти за цим конкурсом можуть передбачати придбання 
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техніки для оцифрування, видатки на роботи з оцифрування, а також надання 

доступу до оцифрованих матеріалів через Інтернет шляхом створення 

віртуальних музеїв, архівів, бібліотек, колекцій пам’яток тощо.  

Проекти у рамках цього пріоритету можуть подавати державні та 

комунальні заклади культури, при цьому державним закладам може 

надаватися 100% фінансування проекту, а комунальним – 80% потрібних 

коштів, а решту 20% вони мають залучити з місцевого бюджету чи інших 

джерел. На конкурс 2014 року подавалося 112 пропозицій, з яких 

фінансування в рамках пріоритету «Оцифрування» здобуло 42 проекти на 

загальну суму 16,9 млн. злотих. Серед підтриманих проектів:  

- оцифрування часописів 1887-1939 рр. та забезпечення доступу до них 

у рамках «Сілезької Цифрової Бібліотеки» в Катовіце (540 тис. зл.);  

- оцифрування та представлення в Інтернеті 44 часописів з 

гуманітарних наук (Музей історії Польщі у Варшаві, 145 тис. зл.).  

Реально використовувані грантові механізми фінансування культури в 

Польщі охоплюють різні види мистецтва, пам’яткоохоронну діяльність і 

музейну справу, використання новітніх інформаційних технологій у культурі, 

популяризацію культурної спадщини  та поліпшення доступу до неї різних 

суспільних груп. Суб’єктами здійснення проектів можуть бути як провідні 

національні заклади культури, так і провінційні осередки культури й 

незалежні творчі колективи. А держава в особі МКіНС забезпечує ефективні, 

прозорі й безсторонні процедури конкурсного відбору.  
 

 

УДК 711.4(477) 

 

Едуард Юрійович Градун, 

завідувач відділу історичних ареалів  

населених місць та заповідників  

Науково-дослідного інституту  

пам’яткоохоронних досліджень  

 

ІСТОРИКО-МІСТОБУДІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ 

НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ ЯК ЗАСІБ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ УКРАЇНИ 
 

Історико-містобудівні дослідження в останні десятиріччя активно 

розвиваються як у всьому світі, так і в нашій країні як прояв системного 

підходу до збереження культурної спадщини загалом і містобудівної 

спадщини зокрема. Ще у 1987 р. Міжнародна хартія з охорони історичних 

міст, ухвалена ІCОМОS (Міжнародною радою з питань пам’яток і визначних 

місць) на конгресі у Вашингтоні (так звана Вашингтонська хартія) 

висловилася на користь тієї законодавчої форми збереження населених місць, 

яка розглядає кожне поселення як цілісну пам’ятку, де охороняється не тільки 

ландшафт, розпланування, парцеляція, форма і вигляд споруд, а «історичний 
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характер міста та сукупність матеріальних і духовних складових, які 

виражають його образ»1. 

З метою захисту традиційного характеру середовища населених місць 

вони заносяться до Списку історичних населених місць України. Список 

історичних населених місць України (міста та селища міського типу), 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. 

№ 878, містить 401 населене місце, для яких необхідно розробити чи 

скорегувати розроблені раніше історико-архітектурні опорні плани. 

Історико-архітектурний опорний план складають з урахуванням 

фактичних даних, наявних у різних установах і організаціях, одержаних після 

натурних обстежень і спеціальних досліджень, які виконуються незалежно 

від містобудівного проектування або під час передпроектних досліджень. 

Історико-архітектурний опорний план є обов’язковою складовою частиною 

генерального плану історичного населеного місця, містить дані про його 

нерухому культурну спадщину в обсязі, достатньому для вирішення питань її 

охорони та збереження. Матеріали історико-архітектурного опорного плану є 

вихідними для розроблення проекту або коригування зон охорони пам’яток 

культурної спадщини. 

Дослідження під час розробки історико-архітектурних опорних планів 

включають виявлення, вивчення та оцінку всіх об’єктів культурної спадщини, 

визначення їх ролі в композиції та устроєві міста. Методика передбачає їх 

проведення, як правило, у два етапи. На першому етапі на основі натурних 

обстежень, пошуків та вивчення історичних планів, архівних матеріалів і 

літературних джерел виконують історико-містобудівні та історико-

архітектурні дослідження, аналіз особливостей та меж композиційного 

впливу об’єктів культурної спадщини. На другому етапі при додатковому 

вивченні та пошуку необхідних даних і детальному дослідженні окремих 

комплексів, кварталів, садиб, будинків уточнюють одержані раніше 

характеристики і збирають матеріали до облікових документів виявлених 

об’єктів культурної спадщини, що формують історичне містобудівне 

середовище. Результати першого етапу досліджень використовують у 

складанні історико-архітектурного опорного плану, другого – у складанні 

матеріалів історико-архітектурної інвентаризації забудови історичного 

населеного місця. 

Кожне історичне населене місце України має свою неповторну 

історію, яка є невід’ємною частиною історії нашої країни. Багатий історико-

культурний потенціал України має великі перспективи для розвитку 

туристичної діяльності та популяризації української культури на 

міжнародному рівні. 

Збереження неповторного архітектурно-художнього вигляду 

історичних поселень дозволить вирішити багато проблем науково-

пізнавального, культурного та ідеологічного характеру, залучаючи людей до 

                                                 
1 Див.: Пам'ятки України. – 1988. – № 2. – С. 39–40. 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

97 

унікального пласту української культури. Турбота про історичні міста і 

пропаганда їх безцінних надбань – це одне з основних завдань збереження 

культурної спадщини нашої держави. 

Одним з видів популяризації культурної спадщини є видавнича 

діяльність, яка включає в себе підготовку науково-популярних збірників, 

довідників, путівників, буклетів, інших видань. Недостатня популяризація 

залишає поза увагою велику кількість унікальних пам’яток. 

За результатами науково-дослідних робіт, проведених в рамках 

розроблення науково-проектної документації, Науково-дослідний інститут 

пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури України з 2008 р. 

публікує видавничу серію монографій, присвячених дослідженням 

історичних населених місць: «Історико-містобудівні дослідження 

Чернівців»2, «Історико-містобудівні дослідження Одеси»3 та продовжену у 

2011–2013 роках аналогічними монографіями про Київ4, Керч (Автономна 

Республіка Крим)5, Васильків Київської області, Ізмаїл Одеської області, 

Вінницю, Горлівку Донецької області6, Суми, Миргород Полтавської області, 

Корець Рівненської області7. 

У виданнях Інституту, присвяченим актуальним проблемам 

дослідження і збереження нерухомої культурної спадщини історичних 

населених місць, представлена інформація щодо основних тенденцій 

містобудівного розвитку, класифікації нерухомої культурної спадщини, 

надано комплексну оцінку історико-культурній цінності об’єктів досліджених 

історичних населених місць, подано матеріали фотофіксації пам’яток та 

об’єктів культурної спадщини, а також історичного середовища. 

Видання розраховані на фахівців – істориків архітектури та 

урбаністики, мистецтвознавців, культурологів, істориків, інших науковців, 

працівників органів охорони культурної спадщини, органів містобудування 

та архітектури, органів місцевого самоврядування, а також всіх, хто 

цікавиться історією та культурною спадщиною України. 

Оприлюднення результатів наукових досліджень та науково-

проектних розробок у сфері охорони культурної спадщини сприяють 

популяризації культурної спадщини, поширення знань про неї, вихованню в 

суспільстві поваги до національної культурної спадщини, розуміння потреб 

щодо її збереження. 
УДК 021:004.774.6 

                                                 
2 Історико-містобудівні дослідження Чернівців / В. В. Вечерський, Т. В. Скібіцька, О. М. Сердюк ; за ред. 

В. В. Вечерського ; відп. за вип. О. М. Сердюк. – Київ : Фенікс, 2008. – 106 с. ; 58 іл. – Бібліогр.: с. 96–101. 
3 Історико-містобудівні дослідження Одеси / Тимофієнко В. І. [та ін.] ; за ред. В. В. Вечерського ; відп. за 

вип. О. М. Сердюк. – Київ : Фенікс, 2008. – 156 с. ;  249 іл. – Бібліогр.: с. 132–153. 
4 Історико-містобудівні дослідження Києва / за ред. В. В. Вечерського ; відп. за вип. О. М. Сердюк. – Київ : 

Фенікс, 2011. – 454 с., 147 іл. 
5 Історико-містобудівні дослідження Керчі / В. П. Ієвлева [та ін.] ; за ред. В. П. Ієвлевої. – Чернігів : ВАТ 

РВК «Деснянська правда», 2011. – 180 с., 85 іл. – Бібліогр.: с. 139–172. 
6 Історико-містобудівні дослідження: Васильків, Вінниця, Горлівка, Ізмаїл / за ред. В. В. Вечерського ; 

відп. за вип. О. М. Сердюк. – Київ, 2011. – 276 с., 126 іл. 
7 Історико-містобудівнідослідження: Суми, Миргород, Корець / за ред. В. В. Вечерського ; відп. за вип. А. 

І. Звіряка. – Київ, 2013. – 334 с.; 128 іл. 
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БЛОГИ У СИСТЕМІ БІБЛІОТЕЧНИХ ІННОВАЦІЙ 

 

Інновація – це, нововведення, тобто новий чи удосконалений продукт, 

послуга, технологія, які впроваджені на ринку, у виробничо-господарської 

діяльності, споживанні, суспільного життя. [1] 

Оскільки інновація з’являєтья завдяки отриманню результатів 

досліджень та відкриттів, матеріалізує наукові та практичні рішення, то її 

основна властивість - новизна, яка оцінюється як за технічними параметрами 

її використання, так і за ринковими позиціями її комерційної 

результативності.  

Бібліотечні інновації це – нестандартні ідеї, проекти та методики, які 

виходять за межі існуючих канонів і традиційних форм, та дають можливість 

відображати новий підхід до змісту та організації бібліотечного 

обслуговування, до технології управління бібліотекою [3]. 

Інновації дають змогу бібліотекам бути конкурентоздатними, 

запроваджувати нові бібліотечні послуги, створити позитивний імідж як у 

суспільстві, так і на конкретній території. 

Однією із важливих і корисних інноваційних «фішок» в бібліотеці є 

відкрита бібліотека – ціла система зі своєю ідеологією, технологією і 

правовим забезпеченням. А одним із корисних та ефективних елементів в 

технології Веб 2.0, який здатен сприяти покращенню роботи бібліотеки, є 

блог. Попри те, що блоги, поступаються соціальним мережам у популяризації 

серед користувачів, в нашій країні, вони ще є достатньо сучасними і 

актуальними інструментами для використання їх в діяльності бібліотек.  

Блоги мають безліч корисних та ефективних функцій, які можна 

використати в діяльності бібліотеки, зокрема, рекламуючи бібліотеку і 

послуги, які вона надає. Просування діяльності бібліотеки та її послуг 

залежить лише від бібліотекарів, які шукають креативні та нові підходи, як її 

популяризувати. З розвитком блогів та функцій, які вони мають, з’явилися 

додаткові можливості поширити інформацію про бібліотеку не тільки у 

вузькому колі, але серед широкого загалу. Сучасні технології дали новий 

поштовх для розвитку рекламної діяльності. 

Багато бібліотек розміщують на своїх сайтах та блогах різноманітні 

рекламні повідомлення, які мають пряме відношення до діяльності 

бібліотеки, так і такі, які не мають відношення до цього, але в той же час, 

можуть бути актуальними та викликати інтерес у користувачів. Відеоролики, 

як гумористичні, так і серйозні, документальні та анімаційні, професійні та 

любительські можна знайти на YouTube.com, YouTube.ua.  
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Корисною та ефективною рекламою про можливості бібліотек будуть 

відеоматеріали, які стосуються історій успіху їхніх читачів. Багатьом можуть 

сподобатися сюжети, в яких розказують, як бібліотекарі допомагають своїм 

відвідувачам: як навчили селян користуватися інтернет-магазинами, як 

безробітному чоловіку допомогли відкрити власну справу. Ці і інші 

відеоматеріали можна встановити в бібліотечному блозі, щоб 

продемонструвати як успішність діяльність бібліотеки, так і як вона 

допомагає своїм користувачам. 

В блогах також, можна встановити банери чи посилання, які 

рекламують як саму бібліотеку, так і інші бібліотеки. А на блогах інших 

бібліотек, у свою чергу, теж можуть бути рекламні банери або посилання уже 

на вашу бібліотеку. Робиться це досить швидко, оперативно і без додаткових 

затрат з боку бібліотеки. 

Застосування блогів у методичній роботі є важливим, оскільки блог є 

розміщеним в Інтернеті щоденником одного або ж декількох користувачів. В 

блозі записи розміщені в зворотньо-хронологічному порядку, а сам він буває 

розміщеним на різних платформах, сервіси яких дають можливість створити 

індивідуальний стиль, змінювати оформлення. Подавати в ньому матеріали 

можна по-різному – як статті, так і короткі повідомлення, сценарії, виступи і 

т.д. При чому в ньому можна розміщувати не лише світлини і текст а й цілу 

брошуру, відеоролики, електронну презентацію, що дає можливість 

розповідати про заходи, які будуть і популяризувати їх серед користувачів. 

Для методистів блоги, в першу чергу, є необхідним інструментом для 

роботи, бо надає змогу практично моментально обговорити роботу і 

проблеми, які виникли, здійснювати обмін матеріалами та корисними 

посиланнями та оперативно надавати свої рекомендації з того чи іншого 

питання. 

Сама структура блогу є зручною у використанні, він може мати 

головні і додаткові сторінки. На головній публікуються пости 

(повідомлення), кожне із яких має ключові слова (ярлики) а внизу сторінки 

розміщенні всі ярлики у вигляді хмаринок. Найпопулярніші повідомлення 

блогу – розміщуються окремо, що дозволяє відслідковувати, які пости 

найбільш цікаві для користувачів. Властивості блогу прекрасно підходять для 

передачі досвіду, тому у ньому є можливість публікувати велику кількість 

метеріалів з різних тематик. До кожного повідомлення можна залишати 

коментарі, а в самому блозі є можливість залишати публікації як офіційні, так 

і стосовно корпоративних заходів. 

На додаткових сторінках можна виставляти інформацію, яка може 

стосуватися як читачів, так і бібліотекарів, посилання на корисні сайти, 

ділитися досвідом і т.д. На боковій панелі здебільшого встановлено гаджети 

та віджети. За їх допомогою можна побачити «Популярне за тиждень», 

презентації відеороликів слайдів та електронних презентацій, бачити 

постійних читачів, та відслідковувати за електронною мапою стосовно 

кількості відвідувачів блогу.  
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Це дає змогу, використовувати блог, як важливий елемент реклами 

бібліотеки, поширювати бібліотечні новини, та бути майданчиком для 

професійного спілкування та джерелом професійної та актуальної інформації. 

Використання блогів та їхніх функцій в діяльності бібліотек, ще не стало 

масовим, а тому відповідно, застосування блогів, є інновацією. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Діяльність наукових бібліотек вищих навчальних закладів 

досліджується різноаспектно й комплексно. Ми ставимо за мету розглянути 

проблему інформаційного забезпечення професійної комунікації, яка, на наш 

погляд, набуває актуальності. Динаміка накопичення нової професійної 

інформації у будь-якій галузі характеризується, як геометрично-зростаюча. Із 

розвитком інформатизації суспільства, професійна комунікація отримала 

інформаційний інструмент для підвищення ефективності процесів обміну 

професійною інформацією, покращення доступу до галузевих інформаційних 

ресурсів. 

Питанням сучасного стану розвитку інформаційного забезпечення 

окремих секторів виробництва, зокрема, присвячені дослідження таких 

вітчизняних науковців, як О. Сосніна, В. Васильєва, Р. Калюжного, 

В. Климчука, В. Кураса, Ю. Марчука, І. Чижа та багато ін. 

Дослідженням електронних галузевих ресурсів, а саме аспектами 

термінології, каталогізації, організації та концептуальних засад займалися 

О. Баркова, Н. Зайченко, В. Копанєва, Л. Костенко, О. Сокур, А. Чекмарьова. 

Зазначимо, що інформаційні ресурси галузі на сьогодні є підґрунтям 

для її розвитку та реформування, тому оптимізація їх створення та 

використання стає важливою для проведення реформ у всій країни. Разом із 
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тим, до корпоративної діяльності зі створення галузевих інформаційних 

ресурсів, недостатньо, на наш погляд, залучені наукові бібліотеки вищих 

навчальних закладів. 

Стрімке зростання обсягів книжкових і періодичних фахових видань, 

як традиційних, так й електронних, викликає необхідність об’єднати зусилля 

для створення інформаційних ресурсів галузі. Провідні бібліотеки галузі 

(технічні, медичні, педагогічні, історичні тощо), бібліотеки науково-

дослідних інститутів, дослідницьких центрів та виробничих об’єднань, 

різноманітні інформаційні служби серед основних функціональних завдань 

мають завдання забезпечення інформаційних потреб фахівців і створення 

інформаційних ресурсів. Адже, як зазначають науковці, інформація виступає 

сьогодні як один з першорядних ресурсів, значення якого є не меншим, ніж 

значення матеріальних, сировинних, людських та інших ресурсів.  

Дослідження показало, що наукові бібліотеки вищих навчальних 

закладів, діяльність яких спрямована на підготовку спеціалістів галузевого 

спрямування, мають високий потенціал для розвитку системи 

інформаційного забезпечення галузі. Ми підтримуємо думку Ю. Горбаня про 

те, що «висока наукомісткість інформаційного виробництва спонукає 

інформаційні організації до інтеграції. Причиною таких дій є те, що, як 

показує практика, проведення розрізнених досліджень не дає бажаного 

економічного ефекту, а лише породжує дублювання» [1, с. 21]. 

Суттєвий вплив на якість інформаційного забезпечення галузі має 

комплексний підхід до опрацювання документної інформації та створення 

інтегрованих корпоративних інформаційних ресурсів. Підтвердження даної 

тези знаходимо у науковій праці Т. Проценко. Досліджуючи комунікаційні 

канали та засоби  задоволення інформаційних потреб сімейних лікарів, Т. 

Проценко резюмує, що «формування системи комунікаційних каналів та 

засобів бібліотечно-інформаційного супроводу діяльності сімейних лікарів 

характеризується переходом від розроблення вузьких за своїм призначенням 

інформаційно-програмних продуктів до створення комплексних 

інформаційних систем з широким колом функціональних можливостей» 

[2, с. 27]. 

Стратегічний курс держави на інтеграцію до європейського 

співтовариства визначає актуалізацію спільних міжнародних проектів зі 

створення професійних інформаційних ресурсів. Участь наукових бібліотек 

ВНЗ України у формуванні інформаційного простору європейського 

професійного середовища набуває соціальної значущості. Науковці 

підтверджують перспективи глобалізації інформаційних взаємодій. 

Максимальна інтенсифікація інформаційних взаємодій стає ознакою сучасної 

реальності. 

Отже, у результаті дослідження проблеми, можна зробити висновки 

про те, що більш активне залучення співробітників наукових бібліотек вищих 

навчальних закладів до формування корпоративної системи галузевих 
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інформаційних ресурсів, партнерська участь бібліотек у міжнародних 

проектах здатні підвищити ефективність інформаційної підтримки галузі.  
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ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ У НАУКОВИХ БІБЛІОТЕКАХ 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Наукові бібліотеки вищих навчальних закладів виконують важливі 

функції та завдання. Бібліотека надає доступ до інформаційних ресурсів як 

студентам, так і викладачам, її співробітники ведуть і редагують систему 

каталогів і картотек, укладають бібліографічні ресурси, беруть участь в 

інформаційному забезпеченні науково-дослідної діяльності, навчального та 

виховного процесів. Даний перелік, який ми, безперечно, можемо 

продовжити, підкреслює значення наукової бібліотеки для успішного 

розвитку вищого навчального закладу. Разом із тим, новітні інформаційно-

комунікаційні технології вносять суттєві зміни у діяльність такої важливої 

структурної одиниці навчального закладу, як бібліотека. Отже, питання 

корегування діяльності наукової бібліотеки із метою підвищення її 

ефективності для адекватної відповіді на сучасні інформаційні запити 

користувачів стає дедалі актуальнішою. Кількість наукових праць, 

присвячених проблемам розвитку інформаційної та інформаційно-

аналітичної діяльності бібліотек, постійно зростає. Дані аспекти досліджують 

В. Горовий, Т. Гранчак, І. Давидова, В. Ільганаєва, О. Ісаєнок, О. Карпенко, 

О. Кобєлєв, А. Павленко, В. Пальчук, Г. Сілкова, Л. Чуприна та ін. 

У Законі України «Про вищу освіту» серед пріоритетних принципів її 

розвитку виділено такий, як поєднання освіти з наукою. Дійсно, для 

формування готовності студентів до науково-дослідної діяльності, необхідно 

залучати молодь до участі у наукових проектах та конференціях, мотивувати  

перспективою успішної самореалізації при проведенні сучасних креативних 

досліджень. Одним із модераторів процесу залучення студентської молоді до 

участі в інноваційному розвитку країни може стати бібліотека вищого 

навчального закладу. Співробітники наукової бібліотеки, у рамках 

інформаційно-аналітичного забезпечення науково-дослідної діяльності 

професорсько-викладацького складу, аспірантів, магістрів та студентів, 
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можуть брати участь у складанні інформаційних джерел, котрі узагальнюють 

дані про наукові та науково-практичні конференції, які відбуватимуться 

протягом навчального року. У таких інформаційних документах бажано 

зазначити рівень проведення (наприклад, міжнародний або всеукраїнський), 

назву та галузеве спрямування, основні секції (із назвами кафедр 

університету, які могли б брати участь),  форми участі (доповіді, доповіді із 

презентаціями, публікація тез тощо), вимоги до оформлення обраної форми 

участі, та яким чином будуть оприлюднені матеріали (на електронних носіях, 

видання збірника тез), зазначити кінцеву дату подання повідомлення про 

участь та власне дату проведення конференції. Такі інформаційні документи 

можуть бути використаними для інформування абонентів групового 

інформування або підготовлені для абонентів індивідуального інформування. 

Аналіз наукових досліджень із теми, яку розглядаємо, дозволяє 

визначити наступне – у структурі діяльності наукових бібліотек ВНЗ вчені 

спостерігають зростання аналітичного сегменту. Це підтверджує Г. Шипота, 

яка зазначає, що аналіз інформаційних потреб науковців, показав тенденцію 

збільшення запитів на оглядову, аналітичну, інформаційну продукцію 

більшої глибини аналізу та аналітико-синтетичної обробки документної 

інформації. Такий напрям розвитку інформаційних потреб передбачає певні 

зміни в інформаційній діяльності наукових бібліотек ВНЗ – урізноманітнення 

видів інформаційно-аналітичних ресурсів, зростання їх кількості, 

оперативність у підготовці для забезпечення актуальності. Для виконання 

подібних завдань, спрямованих на інформаційно-аналітичне забезпечення 

науково-дослідної діяльності, колектив сучасної бібліотеки має серйозні 

підстави для залучення інформаціологів, інформаційних аналітиків, як на 

постійній основі, так й для участі у певних проектах і грантах.  

Організація процесів інформаційно-аналітичної діяльності на базі 

використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій визначає 

мотивацію для оптимальних управлінських рішень, щодо змін у кадровому 

складі наукових бібліотек, проведенні корпоративного навчання для 

співробітників, тощо. 

Інформаційно-аналітична діяльність стає одним із пріоритетних 

напрямів діяльності наукових бібліотек вищих навчальних закладів. Ми 

поділяємо думку В. Брежнєвої, яка стверджує, що інформаційне 

обслуговування, більш за інші сфери сервісу (за виключенням, певно, тільки 

сфери освітніх послуг), повинно бути орієнтовано на формування нових 

потреб, тобто мати випереджальний характер. Отже, інформаційна функція 

бібліотеки набуває провідного значення при організації освітньої, виховної, 

науково-дослідної діяльності ВНЗ. Формуючи нові інформаційні потреби 

бібліотека вносить свій вклад у підготовку національної наукової еліти. 
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ ЧИТАННЯ 
 

Для визначення ролі бібліотек у глобальній інформаційній 

інфраструктурі та здійснення якісних змін у роботі бібліотек України 

необхідно проаналізувати закордонний досвід підтримки читання. Протягом 

останніх десятиліть інформаційні технології в бібліотеках все більше 

використовуються не тільки для керування внутрішніми бібліотечними 

операціями, але й для організації доступу до інформації в її різних формах і 

місцях зберігання. У цій сфері досить багатим є досвід провідних бібліотек 

світу. Для його інтеграції необхідне теоретичне обґрунтування розробки та 

впровадження у практику діяльності бібліотек України відповідної 

організаційної моделі забезпечення інформаційних потреб користувачів та 

заохочення їх до відвідування бібліотеки як культурно - дозвіллєвого та 

інформаційного центру. Реалізація цього завдання хоча і зумовила зростання 

наукового інтересу до проблеми, проте ще не стала предметом узагальненого 

комплексного дослідження. 

Встановлено, що основні тенденції та особливості закордонного 

досвіду підтримки і розвитку читання не були предметом спеціального 

дослідження. Теоретична спадщина робіт, присвячених означеному питанню, 

небагата і вимагає ґрунтовного вивчення. Це законодавчі та нормативні акти, 

наукові праці книгознавчого, історичного, культурологічного та 

інноваційного спрямування, що є доробком видатних українських і 

закордонних вчених. До них належать: Т. Добко, В. Медведєва, 

Т. Новальська, Т. Долбенко, О. Онищенко, В. Загуменна, М. Сенченко, 

Л. Бейліс та ін. Закордонний досвід підтримки читання аналізується 

науковцями як альтернативний шлях впровадження у практику діяльності 

бібліотек України організаційної моделі забезпечення інформаційних потреб 

користувачів та заохочення їх до відвідування бібліотеки як інформаційного 

культурно – дозвіллєвого центру. 

Аналіз поняттєво-категоріального апарату дослідження проблеми дає 

підстави стверджувати, що протягом останніх років відбулося збагачення 

терміносистеми і введення до бібліотечного словника нових термінів. 

Проголошенням Всесвітнього дня книжки й авторського права світова 

спільнота визнала незаперечне значення ролі книжки у цивілізованому 

розвитку людства як неперевершеного засобу забезпечення й поширення 

знань, найвпливовішого чинника на розвиток людської особистості і фактору 

постійного зростання людського капіталу будь – якої країни і цивілізації 

взагалі. 
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Виявлено, що уряди демократичних країн (наприклад, Фінляндії, 

Норвегії, США та Великобританії) використовують різноманітні засоби та 

методи розв’язання проблем читання на законодавчому рівні: від морального 

стимулювання до економічної та фінансової підтримки.  

В їх переліку такі: 

- постійна присутність в інформаційному просторі та ЗМІ книжки як 

такої, книжкових заходів і різноманітних презентацій, проблеми читання та 

аналізу стану читання у різних вікових групах населення тощо; 

- періодичний моніторинг книжкового ринку  та системний збір даних 

про витрати населення на купівлю книжок; 

- систематичне проведення досліджень стану читання серед дітей та 

молоді й фінансування заходів, спрямованих на його поліпшення; 

- особиста участь перших осіб держави та керівників вищих 

державних органів влади у книго виставкових заходах та виступи в 

різнопрофільних ЗМІ, в передачах і рубриках, присвячених ролі книжки у 

розвитку людини і суспільства та ін. 

Поданий, але далеко не повний, перелік преференцій, які надає влада 

демократичних країн світу і книжці, і її споживачам, переконливо свідчить 

про те, що для цивілізованого світу головною прерогативою у діяльності є 

підтримка і динамічне зростання людського капіталу і книжки та читання як 

найвпливовіших факторів, що гарантують це зростання. 

Особливості бібліотечного обслуговування за кордоном 

співвідносяться з твердженням про те, що бібліотека – дуже важливий 

соціальний інститут, який допомагає соціальній адаптації, і важливо, щоб 

ніхто не відчував себе тут ізольованим. Відповідно, специфіка бібліотечного 

обслуговування різноманітна за формами, віком, галузями та іншими 

особливостями. 

На сучасному етапі характер змін у задоволенні читацьких інтересів 

обумовлюють нові носії інформації, сучасні комп’ютерні та 

телекомунікаційні технології. Сутність змін полягає у тому, що нові техніко-

технологічні засоби дозволяють створити нову інформаційну систему, яка б 

забезпечила доступ до інформації для будь-якого користувача, не залежно від 

його перебування, та в будь-який час. 

Доведено, що сьогодні виникла необхідність врахування якісних 

комплексних змін в інформаційному середовищі України: змін у виробництві, 

розповсюдженні, використанні інформації, змін в інформаційних потребах 

людей і можливостях їх задоволення. Аналіз матеріалів, що розкривають 

зміст закордонного досвіду у сфері підтримки читання дав можливість 

розробити пропозиції щодо його інтегрування.  

Надзвичайно важливим для України є її включення до Єдиного 

інформаційного простору ЄС, в межах якої створена Європейська цифрова 

бібліотека (ЄЦБ). Вона об’єднає в одну мережу та зробить 

загальнодоступними бібліотеки, архіви та музеї європейських країн. 
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Обгрунтовано, що поодинокі заходи, спрямовані на привернення уваги 

до книги в Україні, не зможуть виправити ситуацію, яка склалася в державі з 

читанням. Лише спільні зусилля держави, книговидавців, 

книгорозповсюджувальних організацій, освітніх установ здатні змінити 

психологічне ставлення споживача, зокрема молоді, до книги, сформувавши 

ставлення до неї як до незамінного джерела достовірної інформації, що 

позитивно позначиться і на розвиткові книжкового бізнесу в цілому. 

Результати дослідження не вичерпують усіх аспектів окресленої 

проблеми. Читання як об’єкт наукового дискурсу потребує подальшого 

вивчення. Більш глибокого дослідження заслуговує функціонування 

національної книги в сучасній Україні та місце бібліотеки у глобальному 

інформаційному середовищі. Назріла проблема переосмислення проблем 

підтримки читання з позицій перспектив розвитку країни в цілому. 

Закордонний досвід підтримки і розвитку читання потребує як комплексного 

вивчення, так і систематичного впровадження у діяльність бібліотек. 

Зокрема, на законодавчому рівні.  
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ВІРТУАЛЬНА ДОВІДКА – ОДНА З ПРОВІДНИХ ПОСЛУГ  

ОНЛАЙНОВОГО БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  

 

З появою нових інформаційних технологій в бібліотечній практиці 

поряд з традиційними формами обслуговування читачів активно 

впроваджуються нові послуги в режимі «віддаленого доступу», тобто 

віртуальні. Створення та відкриття бібліографічних довідкових служб 

відбувається через збільшення масиву інформаційних ресурсів, а також 

формування нової користувальницької аудиторії, що відчуває потребу в 

постійному доступі до запитуваних документів [5, с. 25]. 

Перші спроби віртуального довідкового обслуговування були здійснені 

бібліотеками США, зокрема медичними та технічними, в середині 80-х років 

ХХ ст., задовго до того, як Інтернет став сприйматись як засіб масової 

інформації, і ґрунтувалися вони на можливостях електронної пошти [8, с. 49]. 

Вітчизняний бібліотечний веб-простір саме у XXI ст. отримав розвиток 

такої зручної послуги як віртуальна довідка. Першi спроби впровадження 

віртуальної довiдки в бiблiотеках України були зробленi приблизно 

наприкiнцi 1990-х рокiв [9, с. 9]. 

Віртуальна довідка – онлайнова довідкова служба, яка виконує 

бібліографічні, тематичні та фактографічні запити з усіх галузей знань для 
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віддалених користувачів. Віртуальна довідка виконується в режимі 

«Запитання – відповідь» [3]. 

За часом одержання відповіді на запит вирізняють синхронне та 

асинхронне обслуговування. Синхронне обслуговування відбувається в 

режимі живого спілкування [2, с. 9] (онлайн) в режимi чату, через приватний 

комунiкатор Skype, [9, с. 9] за допомогою сервісів обміну, миттєвими 

повідомленнями, у відео конференціях [4, с. 41]. Довiдка асинхронного типу 

(офлайн) – це обслуговування через електронну пошту, запити на форумах. 

Практика показує, що бібліотеки, які працюють у віртуальному режимі, 

зазвичай поєднують синхронну та асинхронну форми роботи [2, с. 11]. 

Переваг у електронного довідкового сервісу багато: можливість 

звернутися будь-кому з будь-якої точки, у будь-який час, оперативність 

отримання кваліфікованої відповіді провідних фахівців бібліотеки [6, с. 17], 

не потрібно фізично знаходитись в бібліотеці, навіть не потрібно до неї 

записуватись, щоб отримати потрібну інформацію (на противагу 

традиційному обслуговуванню), можливість отримання покрокової 

переписки з спеціалістом за допомогою використання чат-технологій 

[1, с. 39]. 

Серед недоліків дослідники виокремлюють такі: бібліографічні описи 

документів у тематичних списках літератури подаються без шифрів 

зберігання і вказівки на знаходження документа, відсутні бібліографічні 

описи електронних ресурсів (наявна тільки електронна адреса), кількість 

виконаних запитів в архівах невелика, автоматизований пошук не 

передбачений [7, с. 32]. 

Дана послуга успішно функціонує на сайтах багатьох бібліотек України, 

але ще далеко не всі ЦБС м. Києва запровадили віртуальне довідкове 

обслуговування. Так, наприклад з десяти ЦБС віртуальну довідку надають 

лише три, ще дві централізовані бібліотечні системи не мають власної ЕД, але 

роблять посилання на Об’єднану довідкову службу бібліотек України.  

На блозі Районного Інформаційного центру «Бібліотека 

ім. М. Костомарова» ЦБС Шевченківського району м. Києва BIBLIO-NIVKI 

віртуальний довідковий сервіс функціонує з кінця 2014 року. Він має назву 

«Запитай у бібліографа» і ґрунтується на Положенні, яке визначає принципи 

його побудови. 

Віртуальна довідка це дуже зручний та оперативний спосіб отримання 

інформації для користувачів сучасних бібліотек, які активно використовують 

нові інформаційні технології у своїй практиці. А постійне удосконалення і 

розширення сервісів, що пропонують бібліотеки це запорука стійкого 

існування бібліотеки в інформаційному світі та її затребуваність у суспільстві 

[8, с. 50]. 
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МУЗЕЙ ЯК ІНСТИТУТ ПАМ’ЯТІ 

 

Сучасний світ наповнений відкриттями і катаклізмами, пов’язаних із 

крахом ідеалів, зміною ідеологій, трансформацією світоглядів, загостренням 

глобальних проблем сучасності. Людина, яка живе в перманентному стані 

невизначеності і змін, намагається найти спосіб відчути себе частиною 

загалу, визначити своє місце в соціумі, усвідомити своє історичне коріння і 

доторкнутися до вічних цінностей культури.  

В руслі цих тенденцій все частіше лунає думка про необхідність 

розвитку історичної свідомості як одного із найактуальніших завдань 

формування особистості сучасної людини. Поняття історичної свідомості 

потрактовується як «складне духовно-смислове утворення, яке забезпечує 

переробку і трансляцію соціокультурної і національної інформації із 

минулого в теперішнє і майбутнє, так як людина живе одночасно в минулому, 

теперішньому і майбутньому»1. Об’єднана минулим досвідом, виступає 

історична пам’ять, яка забезпечує єдність культурно-історичного процесу і 

його спадковості. Кожне покоління звертається до соціальної пам’яті в її 

конкретно-образній формі і у формі свідомого, за визначенням К. Юнга, 

«колективного безсвідомого», сконцентрованого в пам’ятниках матеріальної і 

                                                 
1 Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные аспекты : энцикл. слов. / 

А. Л. Андреев [и др.] ; отв. ред. М. П. Мчедлов [и др.] ; Рос. независимый ин-т социал. и нац. проблем, 

Исслед. центр «Религия в современном обществе». – Москва : Республика, 2001. – С. 99. 
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духовної культури, в документах і матеріалах різних епох, які зберігаються в 

архівах, бібліотеках, музеях.  

Передумовою і умовою існування і розвитку історичної свідомості є 

феномен «соціальної пам’яті». Музеї сьогодні розглядаються як інститути 

соціальної пам’яті, які необхідні для накопичення і розповсюдження 

інформації про минуле в різних сферах суспільного життя. Музей – це 

соціокультурний інститут, соціальні функції якого, його внутрішня 

структура, зв’язки з наукою, культурою, освітою, вихованням, визначаються 

конкретними історичними умовами. Закономірності розвитку музеїв 

вимагають спеціального наукового дослідження. 

Автор ставив за мету дослідити процес становлення музею як 

інституту соціальної пам’яті, що має динамічну структуру, здатного 

виконувати соціальні функції, обумовлені суспільними потребами на 

сучасному етапі розвитку.  

Аналізуючи феномени музею і соціальної пам’яті, а також 

співвідношення: «музей – соціальна пам’ять – суспільство», варто розглянути 

основні положення. Поняття «інституціоналізація» було введено на початку 

1950-х років Т. Парсонсом. Цей термін означає процес виникнення, 

становлення і розвитку соціальної системи. На думку Т. Парсонса, 

інституціоналізація – це і процес, і структура. Така концепція є одним із 

теоретичних джерел для створення аналогічних теорій іншими вченими. Для 

аналізу стосунків суспільство – музей – соціальна пам’ять мають важливе 

значення ідеї про минуле як темпоральний вимір функціонування суспільства  

(Т. Парсонс, Т. Лукман, П. Бергер), у відповідності з якими символічна 

присутність минулого в теперішньому пов’язана не тільки з намаганням 

людей до його пізнання, збереження і використання корисного досвіду, але і 

обумовлена такими об’єктивними обставинами людського існування, як 

конечність людського життя, а також притаманне людській свідомості бути 

завжди упорядкованим у часі. Минулі стани суспільства детермінують його 

функціонування в теперішньому як на рівні інститутів і колективів, так і у 

взаємодії індивідів.  

У соціологічній літературі до початку 1970-х років ХХ ст. термін 

«соціальний інститут» практично не вживався. Одним з перших в радянській 

соціології звернувся І. Лейман, який в праці «Наука як соціальний інститут» 

визначив соціальний інститут як «об’єднання людей, які виконують 

специфічні функції в рамках соціальної цілісності і пов’язаних спільною 

функцією, традиціями, нормами, цінностей; об’єднання, яке має внутрішню 

структуру, ієрархію і має особливий стійкий характер зв’язків і відносин як 

внутрішніх, так і зовнішніх»2. Автор виділяє наступні компоненти 

соціального інституту: колектив, соціально значуща функція, керівний 

підрозділ, матеріальні заклади.  

                                                 
2 Лейман И. И. Наука как социальный институт. – Ленинград : Наука, 1971. – С. 20. 
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Соціальні інститути поділяються на економічні, політичні, соціальні і 

соціокультурні. Варто зазначити, що музей є соціальним інститутом, який 

виконує певні соціокультурні функції.  

Ще на зламі ХІХ–ХХ ст., коли в науці, освіті, мистецтві яскраво 

позначилось намагання до підведення підсумків, пов’язане з роздумами про 

майбутнє, було сформульовано вчення про музей, здійснена спроба його 

цілісного осмислення. Музею в працях М.Ф. Федорова, автора філософської 

концепції «всеєдності», відведено особливе місце3. «Музей є вираженням 

пам’яті, спільної для всіх людей, як собору всіх живучих, пам’яті, 

невіддільної від розуму, волі і дії…». В трактуванні Федорова, музей – це 

своєрідний спосіб об’єднання інтелектуальних, духовних і фізичних зусиль 

всіх поколінь у боротьбі проти смерті, яка стає по-справжньому незворотною 

тільки з утратою пам’яті про людину. А пам’ять залишається, позаяк живі 

речі, які залишила людина, несучи слід особистості, творця, господаря. Вони 

можуть, на відміну від короткої пам’яті окремої людини, і через віки та 

країни слугувати нагадуванням, а з розвитком знань про світ, і необхідним 

елементом фізичного воскресіння. Особливість запропонованої Федоровим 

інтерпретації полягає в тому, що музей розглядається як прояв культу 

предків, а презентацій тих, хто жив раніше, складають головний зміст і 

призначення. 

У працях А. М. Разгона4, Д. А. Равікович, М. Є. Каулен5, 

А. А. Сундієвої, В. М. Грусмана співвідносність «музей – соціальна пам’ять» 

розглядається в контексті аналізу суспільного призначення музею.  

А. М. Разгон охарактеризував властивості музею як науково-

дослідницький і науково-освітній заклад, що задовольняє суспільні потреби в 

збереженні і використанні предметів реального світу, як елементів історичної 

пам’яті, документальних засобів соціальної інформації, естетичних 

цінностей; як інформаційний і комунікативний заклад, своєрідну семіотичну 

систему. Такий же підхід реалізований і в словнику «Музейні терміни», де 

музей трактується як науково-дослідницький і культурно-освітній заклад, 

який у відповідності до своїх соціальних функцій здійснює комплектування, 

облік, збереження, вивчення і популяризацію пам’яток історії, культури і 

природних об’єктів. А. М. Разгон, роздумуючи про місце музею в суспільстві, 

доходить до висновку про те, що його призначення полягає в накопиченні 

інформації і виявленні закономірностей, які відносяться до процесів пізнання 

і передачі знань (наприклад, історичних) через музейні предмети. Музей, за 

А. Разгоном, – джерело інформації і соціальний інститут. 

Серед зарубіжних авторів, варто виділити П. Нора6, який у своїй теорії 

колективної пам’яті значне місце відводить аналізу «музей – соціальна 

                                                 
3 Федоров Н. Ф. Музей, его смысл и назначение. Поучительный памятник (музей) // Собр. 

соч. / Федоров Н. Ф. – Москва, 1995–1999. 
4 Разгон А. М. Научное описание музейных предметов / А. М. Разгон. – Москва, 1954. – 52 с. 
5 Музейное дело России / Е. А. Воронцова [и др.] ; под ред. М. Е. Каулен [и др.] ; Акад. 

переподгот. работников искусства, культуры и туризма, Рос. ин-т культурологии МК РФ. – Москва 

[ВК], 2003. – 615 с. 
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пам’ять». Він доводить ідеї про взаємозв’язок процесів соціальної 

диференціації, які супроводжуються формуванням колективних 

ідентичностей, і про зміни в змісті діяльності музею. 

Аналіз вивченості теми показує, що представлені в працях вітчизняних 

та зарубіжних авторів концепції, що інтерпретують процес 

інституціоналізації соціальної реальності, феномен колективної пам’яті, 

музей як інститут, вивчають у системі різноманітних наукових дисциплін: 

філософії, соціології, культурології, музеології. Вивчення взаємозв’язку 

музею і соціальної пам’яті – актуальна наукова проблема, яка недостатньо 

досліджена на даний час. 

Потреба в музейній діяльності займає значне місце в загальній 

структурі потреб людини. Особливості історичного часу накладають свою 

специфіку на зміст і форму реалізації потреб. Особливості економічного, 

політичного, соціального і духовного життя різних країн, народів, соціальних 

суспільств визначали способи, щоб задовольнити потреби людини до 

пізнання, систематизації своїх уявлень про світ, устремління до гармонії, 

краси. Сакральне ставлення до соціальної пам’яті у людини збереглось 

протягом історії, зафіксовано в музеї. Музей як соціальний інститут 

організовує і координує діяльність людей по відношенню до минулого, 

передачі знань про нього, без чого ця діяльність набула би розрізненого, 

непослідовного характеру.  

Музей, як один із елементів системи культури здійснює функцію 

переробки соціокультурного досвіду, творчої переробки історико-

культурного досвіду. Музей інституціоналізує нормативні моделі, зразки 

поведінки, які визначають, що в даному суспільстві вважається законним чи 

очікуваним у відношенні історичного минулого і попередників, формує 

ставлення до світу символічних об’єктів, які відносяться до минулого. Музей 

забезпечує символічну присутність минулого в теперішньому. Категорія 

соціальної пам’яті не тотожна поняттю «соціокультурний досвід». Соціальна 

пам’ять є культурною універсалією, вона виникає разом із суспільством, є 

невід’ємною частиною соціокультурного порядку, виступає суттєвим 

фактором його інтеграції і стабілізації. Соціальна пам’ять включає аспекти 

соціокультурного досвіду, які є цінними для певного колективного суб’єкта, 

затребуваними в теперішньому. Соціальна пам’ять формує історичні зміни 

суспільства, поєднуючи у смисловій єдності всіх, включаючи предків і 

сучасників, тих, хто соціалізований в даному суспільстві. Як елемент 

соціальної реальності, колективна пам’ять є результатом процесу 

інституціоналізації, яка включає стадії типізації моделей минулої реальності і 

реалізується в багатьох культурних практиках, однією з яких є музей. 

Особливості ґенези і розвитку музею обумовили специфіку музейних 

способів інституціоналізації соціальної пам’яті. Характерними формами 

                                                                                                                                        
6 Нора П. Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж  д  Пьюимеж ; пер. с фр. Д. Хапаевой ; науч. 

консультант пер. Н. Копосов. – Санкт-Петербург : Изд. Санкт-Петерб. ун-та, 1999. – 328 с. 
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музейної типізації минулого є наукові концепції діяльності музею, у тому 

числі ті, які визначають профіль музею і тематику комплектування; тематико-

експозиційні плани, концепції альбомів, путівників, класифікаційні схеми, які 

використовують при організації обліку і збереження, каталогізації і 

систематизації колекцій, каталоги. Феномен соціальної пам’яті реалізується у 

процесі накопичення і передачі знань про минуле. Музей, проводячи постійну 

роботу з комплектування і експонування колекцій, розповсюджуючи знання 

про минуле, у тому числі засобами широкого спектру освітніх програм, 

створює соціальну пам’ять, разом з тим, виконуючи притаманний їй 

комплекс соціальних функцій. Сприяючи відновленню структури 

суспільства, соціальна пам’ять впливає на її елементи, одним з яких є музей, 

що трактується як соціальний інститут. З цієї точки зору сукупність музеїв 

тієї чи іншої країни, можна розглядати як символічне втілення колективної 

пам’яті даного суспільства. У музеєзнавчих дослідженнях для позначення 

груп і типів конкретних музеїв, які діють на певній території, використовують 

поняття «музейна мережа». Таким чином, поява нових, трансформація вже 

діючих груп, видів, типів музеїв в значній мірі детермінується динамічними 

процесами, які відбуваються в історичній свідомості і самосвідомості людей, 

структурі і змісті соціальної пам’яті даного суспільства, яка і є суттєвим 

фактором структурування і динаміки музейної мережі.  

Австрійський вчений Ф. Вайдахер у своїй праці «Загальна музеологія» 

акцентує увагу на соціальній місії музею, пропонує традиційні та нові 

підходи у трактуванні музеального феномену, розкриває суспільні 

передумови діяльності музею тощо. Зокрема, подає визначення музею: 

«Музеї є виявом відповідного суспільства, у якому вони виникли». Отже, ні 

вони, ні їхні попередники не є наслідком послідовного розвитку з якогось 

прамузею так, ніби примітивні ранні форми були передумовою подальшого 

розвитку пізніших форм. Княжі скарбниці, кабінети з мистецькими та 

рідкісними предметами, систематично впорядковані колекції ХІХ ст. та музеї 

сучасності не залежать один від одного. Вони виникають як ідеї чи образ і 

щоразу позбавлені упереджень, а саме як реакція на певні колективні 

потреби7 . 

У межах інституційних рамок існує простір для розвитку 

найрізноманітніших концепцій, а їх, на думку Ф. Вайдахера, пояснюють такі 

приклади:  

«Музеї – це набагато більше ніж просто місця навчання, освіти чи 

розваг. Сама збиральницька діяльність має політичний, ідеологічний чи 

естетичний вимір, який не можемо не помічати …» 

«Хочемо ми того чи ні, кожне надбання, кожне розміщення об’єкта 

або твору мистецтва поряд із іншими на тимчасовій виставці чи в музейній 

експозиції означає, що історію трактують у певний спосіб…»  

                                                 
7 Вайдахер Ф. Загальна музеологія : посібник / Ф. Вайдахер ; пер. з нім. В. Лозинський, 

О. Лянг, Х. Назаркевич. – Львів : Літопис, 2005. – С. 63. 
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«Музей мотивує та організовує участь окремих осіб… робить внесок 

до некогнітивного, ненормативного та, зрештою, до емоційного орієнтування 

окремих осіб та колективів … Його мистецтво, як просвітницької інституції, 

поширювати знання полягає в тому, щоб мотивувати та організувати участь 

індивідів … У такому розумінні музеї – це інструменти творення особистої та 

суспільної ідентичностей».  

Дослідження музею як соціального інституту передбачає розгляд його 

в якості соціальної системи з використанням методу системного аналізу. У 

міру розвитку музею складалися його певні соціальні функції. Їх 

становлення, актуалізація чи зміна детермінувалися конкретними, історично 

обумовленими потребами. Так, функція охорони цінностей іманентна будь-

якому власнику, в усі часи, а функція науково-дослідницька склалася в 

результаті потреб у систематизації багаточисельних матеріалів, які 

потрапляли в музеї завдяки експедиційній діяльності. Науково-освітня 

функція музею виникла у відповідь на суспільну потребу освіти, внаслідок 

демократизації суспільства. Тому, усвідомлення виникнення музейної справи, 

дає нам підстави розглядати музей як соціальну систему, яка має свою 

функцію, динаміку, будову. 

Важливо зазначити, що спільні характеристики визначають місце 

музею в різноманітті існуючих систем. Музей, як усяка цілісна система, 

складається із складових частин, компонентів і елементів, які проявляють 

себе лише через взаємодію з іншими частинами системи. 

В структурному відношенні музей – це соціальна система, її головним 

компонентом є персонал, співробітники музею. Саме від кваліфікації 

співробітників, їх творчої активності, організованості залежить ефективність 

функціонування всіх компонентів. Властиві структурам усіх соціальних 

систем зв’язки – координація і субординація, яскраво виражені у стосунках 

персоналу. 

Соціальне середовище, в якому діє музей, впливаючи на ті чи інші 

його компоненти, обов’язково викликає певні реакції, не дозволяючи 

залишатися йому в незмінному стані. Найбільш суттєвими зовнішніми 

факторами, які впливають на музей, є економічні, політичні, соціальні, 

духовні, ідеологічні підсистеми суспільства. 

Музей як найдавніший інститут культури виконує також синтезуючу 

функцію. У ньому пересікаються різні види мистецтв, існування та взаємодія 

яких дозволяє розуміти суть людської діяльності. Музей допомагає 

самовираженню, пізнанню світу, власного місця у ньому. Він втілює ідею 

спадкоємності, передачі традицій і звичаїв. 

В сучасних умовах суспільства соціальні контексти являють собою 

складну диференційовану структуру, тому виявлення усього різноманіття 

типів музеїв можна лише гіпотетично. Які ж соціальні фактори впливають на 

формування змістових аспектів роботи музеїв? Відповідно соціологічному 

підходові, їх вплив проявляється в ідеологізації змісту роботи музею. Варто 
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визначитися з поняттям «ідеологія». За Т. Парсонсом8, це розуміють як 

систему ідей, спрямованих на оціночну інтеграцію колективу, що досягається 

через інтерпретацію емпіричної природи колективу і ситуації, в якій той 

опинився, процесів, що привели до неї, мети, на яку орієнтований колектив, 

їх співвідносність з майбутніми подіями. У відповідності до цієї вихідної 

позиції, суть ідеологічного впливу соціального контексту на зміст музейної 

роботи полягає в тому, що інтереси групи стають переважаючим критерієм 

відбору тем, підходів у визначені минулого. Найбільш ідеологізованими є 

музеї, діяльність яких безпосередньо пов’язана з певними соціальними 

групами, представники яких контролюють їх діяльність і виступають 

індивідуальними чи колективними суб’єктами (власники, засновники, органи 

влади в авторитарних державах). Такого роду музеї репрезентують минуле, 

виходячи із певних інтересів, задаючи ті чи інші стратегії його бачення. 

Знання, яке накопичується і передається ними, може бути дуже точним, коли 

в інтересах групи є соціально значущим згадувати і репрезентувати подію 

так, як вона була пережита, а може представляти викривлену чи навіть 

неправдиву інформацію, тобто свідчення про те, чого не було в дійсності, 

вигадані факти. Таке знання в контексті теорії колективної пам’ять 

називається «міфом». Це розуміють як історію, яку розповідають для того, 

щоб зрозуміти своє місце у світі, як істина вищого порядку, яка не просто 

відповідає дійсності, але й претендує на першість і є формуючою силою. 

Кожна держава вибудовує власну «політику пам’яті», щоб забезпечити 

міжпоколінську передачу інформації й задля вироблення імунітету проти 

повторення травматичного досвіду. Музей, як відомо, місце зустрічі 

минулого, теперішнього і майбутнього. Цілісність людського роду необхідно 

усвідомити і передати іншим поколінням. Саме це завдання – відбору, 

збереження і передачі найбільш вартісних цінностей культури і виконує 

музей, який є своєрідним центром людського життя, певним чином музей 

структурує культурний простір. У кінці ХХ – початку ХХІ ст., коли музей 

знову, як і в процесі свого зародження, набув характер 

багатофункціонального закладу, усвідомлення його соціальної ролі стало 

особливо актуальним. 

Соціолог Е. Тоффлер, засновник теорії хвиль розвитку цивілізації, 

зазначив, що: «Всі види пам’яті можна поділити на пам’ять чисто 

індивідуальну чи приватну, недоступну для інших, і пам’ять загальну, 

відкриту для спільного доступу, тобто соціальну. Приватна пам’ять, що не 

розділена з іншими, помирає разом з людиною. Соціальна ж пам’ять 

продовжує своє існування. Наша властивість зберігати і відшукувати 

інформацію в загальній пам’яті – ось секрет успішного еволюційного 

розвитку людського виду. І тому все, що суттєвим чином суперечить тому, як 

                                                 
8 Герасименко Е. Музей и память в свете концепций институционализации / Е. Герасименко // 

Вестн. СГУТи КД. – 2012. – № 1 (19). – С. 253. 
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ми створюємо, накопичуємо чи користуємося соціальною пам’яттю, впливає 

на витоки долі»9. 

Музей, так само як і театр чи архів – «машина часу», яка може 

продемонструвати не віртуальні, а реальні цінності різних епох і народів. 

Музей – зберігає, передає і інтерпретує об’єктивну інформацію і реальні 

артефакти, місце спілкування з різноманітними відвідувачами. Проблема 

формування цінностей, толерантності актуальна для всіх демократичних 

країн, але переважно для мультикультурних спільнот. А позаяк вона стає 

суспільно значущою, музей як соціальний інститут включається в її рішення. 

У цьому зв’язку набуває великого значення проблема вдосконалення каналів 

комунікації, якими є технології музейної комунікації і нові технічні 

можливості. Музей як соціальний інститут може внести суттєвий вклад в 

проблему екології, культури через трансляцію цінностей. Мета виховання 

толерантності в музеї полягає в утвердженні цінності людської гідності через 

залучення до культурного спадку, яким володіє музей. 

Таким чином, музей являє собою цілісну, штучну, ціленаправлену 

систему, зародження якої зумовлено суспільними потребами і відповідними 

соціальними діями, спрямованими на збереження соціальної пам’яті. В ході 

історичного розвитку музей, як система, набув сталий склад компонентів, 

виробив структуру їх взаємодій і функції, конструювався в соціальний 

інститут, одержав статус науково-дослідницького і культурно-освітнього 

закладу, адаптувався до впливів економічних, політичних, соціальних, 

духовно-ідеологічних факторів, став об’єктом держаної політики. 
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Стрімкий розвиток інформаційних технологій докорінно змінив 

сучасне середовище, в якому функціонують бібліотеки. 

Сьогодні бібліотеки виступають невід’ємною частиною 

інформаційного суспільства стають провідником у електронному 

інформаційному середовищі. Головною метою діяльності електронних 

бібліотек є максимально повне та оперативне обслуговування користувачів. 

Щоб досягти мети, нині вже мало управляти лише друкованим фондом, 

потрібно мати якнайширший доступ до електронних ресурсів, електронних 

бібліотек, баз даних, депозитаріїв тощо, застосовувати кращі методики 

інформаційного пошуку в мережевому середовищі, технології організації та 

управління електронною колекцією. 

В умовах розвитку інформаційного суспільства Україна потребує 

формування цілісної державної політики, спрямованої на розвиток 

вітчизняного книговидання з метою максимального задоволення потреб 

громадян у їхньому культурно-освітньому та науково-інтелектуальному 

розвитку, забезпечення захисту національного інформаційного простору; 

піднесення ролі книги і читання як духовної орієнтації в сучасній культурі 

України; розвиток конкурентоспроможності української книги як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках шляхом всебічної державної та 

культурної підтримки виробничих процесів та популяризації української 

книжкової продукції.  

Одною із нових форм реалізації державної культурної політики є 

розвиток електронного книговидання. Враховуючи бібліотечні практики та 

досвід впровадження інноваційних форм роботи з електронними ресурсами 

та фондами е-документів, найбільш актуальними перед нами постають 

наступні проблеми: придбання е-ресурсів; врахування особливостей і 

запровадження стандартів їх наукової обробки та каталогізації; з’ясування 

форм і методів зберігання; визначення технічно-програмних засобів 

управління е-ресурсами. 

Надзвичайно актуальними залишаються і правові питання, пов’язані з 

формуванням і експлуатацією ЕБ, зокрема:  

● правове регулювання діяльності електронної бібліотеки як 

соціального інституту;  
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● правове регулювання процесів створення електронних продуктів та 

послуг;  

●  забезпечення прав громадян на інтелектуальну власність; а також 

прав користувачів електронних продуктів та послуг. 

Метою дослідження є з’ясування особливостей розвитку електронного 

книговидання в Україні як складової наповнення фонду ЕБ. 

Електронне книговидання в світі набирає швидких обертів 

(151 більйонів доларів щороку, більше ніж фільми, музика, ігри. Серед 

лідерів – США (26% ринку), далі Китай, Німеччина, Японія, Франція, 

Сполучене Королівство). В Україні ж знаходиться поки на початковому етапі. 

Так само поки що дуже слабко працюють з електронними книгами вітчизняні 

бібліотеки. Основні причини тут полягають і у тому, що комерційні 

видавництва з’явились порівняно недавно (все ще невідпрацьовані моделі 

продажів та стосунків із клієнтами), видавництва бояться піратства, 

видавництва не зацікавлені в інноваціях (електронне книговидання – це 

суттєва інвестиція), видавництва не вбачають в бібліотеках постійного та 

надійного клієнта, і тому не розвивають ці стосунки як B2B 

(Businesstobusiness), відсутні загальнодержавні електронні майданчики для 

електронного книговидання тощо.  

Слід зазначити, що електронне книговидання – це як «великий вибух», 

і традиційні видавці, і традиційні бібліотеки мають переоцінити свою роль, 

функції, сервіси. 

Електронне книговидання надає значні переваги, зокрема для 

дослідження читання (можна легко дізнатися, що саме читач обирає, що він 

читає, та саме з допомогою електронних пристроїв можна з’ясувати унікальні 

речі: в який час дня він читає, скільки сторінок на день прочитує, що 

підкреслює у тексті тощо). Серед трендів у продажі електронних книжок та в 

системі книгопозичання електронних книжок в бібліотеках: «сплачую лише 

за прочитане» (можливість завантажити певний «пакет» книг, однак 

заплатити уже за фактом прочитання. Для бібліотек – перші 5 завантажень – 

безкоштовні, далі платні з депозиту бібліотеки у видавництві чи на окремій 

посередницькій платформі).  

Ефективність функціонування ЕБ потребує вирішення проблеми 

видавництв, обов’язкового електронного примірника для бібліотек, питання 

авторського права. Цифрове середовище і цифрові реалії передбачають також 

зміни юридичної, економічної моделей постачання електронної продукції, 

створення гнучкої і доступної системи авторського права для ЕБ під час 

використання е-книги. Актуалізуються завдання запровадження 

нетрадиційних шляхів формування фондів ЕБ: доставляння обов’язкового 

примірника електронних видань (як локальних, так і мережевих), 

взаємовідносини між видавцями та бібліотеками. 

Дослідження розвитку електронного книговидання зумовлює 

необхідність узагальнення світових тенденцій, пов’язаних із трансформацією 

книговидавничої галузі в цілому, в т.ч. в Україні. Варто зауважити, що 
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недослідженим аспектом є визначення основних напрямів трансформації 

системи книговидання в цифровому просторі з активним входженням 

електронного контенту як культурного надбання у процесі обміну 

інформацією між окремими індивідами та у суспільстві в цілому. 
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Сучасні процеси трансформації пріоритетів в Україні 

супроводжуються пробудженням національної самосвідомості та духовного 

відродження. Наша країна прагне зберегти свою культурну спадщину, 

нацiональнi традицiї, iсторичну пам’ять, посісти належне мiсце в сучасному 

європейському культурному просторі. Усвiдомлення цього мiсця в контекстi 

європейської i свiтової цивiлiзацiї неможливе без усвiдомлення свого 

iсторичного корiння шляхом вивчення та популяризацiї пам’яток культурної 

спадщини, iсторiї України.  

Усвідомлення значення культурної спадщини є рушієм для зростання 

незмінного прагнення до пізнання, до ідентичності, що має прояв у бажанні 

повторно відкрити власну історію, традиції, духовне коріння. Перехід від 

раніше задекларованого використання спадщини до її освоєння – тенденція 

сучасного соціокультурного розвитку. Сучасним суспільством затребуваний 

не тільки інформаційний потенціал, але й аксіологічні та семіотичні функції 

об’єктів спадщини. Включення всіх форм спадщини у життя і культуру 

соціуму, тобто актуалізація спадщини, повинно розглядатися як важливе 

завдання культурної політики держави. Зокрема, у цих процесах вагома роль 

відводиться музеям.  

Якщо протягом декількох сторіч історії людства музеї виступали як 

збирачі та зберігачі соціально значущої інформації, в сучасному світі, 

позначеному дуалізмом процесів глобалізації та націоналізації в культурній 

сфері, музейні заклади шукають нові форми інтерпретації і презентації явищ 

та фактів минулого, розширюють спектр представлених культурних процесів. 

На межі ХХ – ХХІ ст. музейна спільнота активно включається до рішення 
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проблеми збереження нематеріальної культурної спадщини. Проблемі 

нематеріальної спадщини в музеях була присвячена у 2004 р. 20-та 

Генеральна конференція Міжнародної ради музеїв (ІКОМ) в Сеулі. В ході 

роботи конференції були сформульовані вимоги до музеїв щодо більш 

широкої і цілісної презентації культурної спадщини. Наступним кроком стала 

21-а Генеральна конференція ІКОМ, яка проходила в 2007 р. у Відні, де було 

прийнято наступне визначення музею: «некомерційний заклад на постійній 

основі, що діє на благо суспільства і його прогресу, відкритий для публіки, 

який набуває, зберігає, досліджує, популяризує і експонує – з метою 

навчання, освіти і задоволення – матеріальні і нематеріальні свідчення 

людини і оточуючого середовища» [4]. Дане визначення є результатом 

соціокультурних трансформацій, що вплинули на характер музейної 

діяльності, визначили зміну наукової парадигми та перетворили музей на 

поліфункціональний соціальний інститут.  

Чітко виявилась тенденція включення до сфери музейної діяльності 

об’єктів духовної культури або нематеріальної спадщини, що стимулює 

впровадження інноваційних підходів до проектування нових експозицій і 

виставок, які відображають аспекти традиційного світогляду народів, до 

організації та проведення у музейному просторі традиційних календарних 

свят, що ілюструють національні обряди, звичаї тощо. Як результат, 

наприкінці ХХ ст. музейний світ поповнюється закладами, в діяльності яких 

головним чинником стають не колекції та ансамблі, а історико-культурне 

середовище у всій його багатоманітності, середовище, наповнене різними 

рухомими і нерухомими об’єктами з їх складними та багатогранними 

взаємозв’язками і взаємозалежностями. З’являються такі форми збереження і 

актуалізації спадщини як екомузеї, історичні парки, економузеї, етномузеї, 

музеї середовища (живі музеї) тощо.  

Розглянемо більш докладно специфіку діяльності зазначених 

інноваційних закладів. Екомузеї являють собою тип музеїв, орієнтованих в 

першу чергу на вирішення нагальних соціальних, економічних, культурних 

проблем місцевої спільноти на основі її активного включення до роботи по 

збереженню і використанню усіх видів своєї спадщини. Дані заклади 

характеризуються зв’язком з господарською і культурною діяльністю 

місцевого населення, наявністю чітко зафіксованої соціальної місії, широким 

розумінням культурної та природної спадщини, у якості якої виступає вся 

територія проживання даного соціуму. Принципи організації екомузеїв, 

форми та методи їх роботи були теоретично обґрунтовані у «новій 

музеології». Екомузеї розвиваються з поч. 1970-х рр. перш за все у Західній 

Європі, Канаді, країнах Африки, Південної Америки [3, с.15]. 

У зарубіжній музейній практиці також виділяють економузеї - заклади 

музейного типу, що функціонують на основі об’єднання музею і невеликих 

майстерень, діяльність яких базується на творчому використанні та 

переломлюванні традицій народних ремесел. Назва «економузей» підкреслює 

економічну складову такого співробітництва. Об’єкти спадщини 
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використовуються у якості «джерела натхнення», нові об’єкти створюються 

на основі традиційних технологій, саме ремесло зберігається як об’єкт 

нематеріальної культурної спадщини. Термін «економузей» запропонував 

канадський музеолог С. Сімар, який сформулював концепцію економузеїв. 

Термін використовується переважно у зарубіжних країнах [3, с.16]. 

В сучасній музейній практиці також виділяють етномузеї, тобто музеї 

етнографічного профілю, створені у місцях компактного проживання 

невеликих етнічних груп з метою збереження традиційної культури і способу 

життя місцевої спільноти. Як правило, етномузеї є живими музеями. Цілі та 

характер діяльності зближують їх з західними екомузеями [3, с.21]. 

Щодо цілого ряду музеїв середовища на сьогодні все частіше 

використовується визначення живий музей. Вперше приблизна дефініція 

терміну «живий музей» була запропонована у 1917 році американським 

музеологом Джоном Коттоном Данном, засновником музею у Нью арку, в 

книзі «The new museum». Він визначив живий або «корисний» музей, як 

заклад, що позитивно впливає на пов’язані з ним спільноти (спілки) шляхом 

організації дозвілля і просвітництва місцевого населення на основі вивчення 

його запитів і потреб. Під сучасним живим музеєм фахівці розуміють музей 

середовища або заклад музейного типу, який зберігає об’єкти матеріальної та 

нематеріальної культурної спадщини в природному для них історико-

культурному середовищі в умовах збереження і постійної актуалізації їх 

первісних функцій. Часто у живому музеї експозиції  та окремі форми 

музейної діяльності включають безпосередньо до сучасного середовища 

поселення, вбудовують у ландшафти і реальні соціально-побутові об’єкти 

(навчальні заклади, ресторани, готелі, офіси тощо). Живий музей прагне не 

тільки до збереження певних традицій, але і до забезпечення їх природної 

підтримки в житті суспільства, а також постійного розвитку [3, с.22]. 

Затвердилось також у музейному світі і поняття «жива експозиція», 

пов’язане з експозиційним показом об’єктів нематеріальної культурної 

спадщини. Живі експозиції найбільш характерні для етнографічних музеїв, 

тому що дозволяють демонструвати виробничі процеси, ремесла, фольклор, 

обряди тощо. Обов’язковим компонентом живої експозиції є люди – носії 

традиції або імітатори [3, с.22]. 

Однією із перспективних форм збереження та актуалізації 

нематеріальної культурної спадщини вбачається історичний парк, – заклад 

музейного типу, в якому просто неба зібрані різноманітні матеріальні та 

нематеріальні історико-культурні об’єкти і їх відтворення. Історичні парки 

можуть розташовуватись у визначних місцях, їх території можуть включати 

оригінальні історико-культурні об’єкти. Для даного закладу музейного типу 

характерна значна різноманіть форм культурно-освітньої роботи, зокрема, 

розваг, що пропонуються для відвідувачів [3, с.27]. 

З результатів досліджень потреб української аудиторії випливає, що 

одним з найбільш популярних напрямів є «живі» екомузеї, що відтворюють 

культурний простір у цікавому для відвідувача форматі, беруть активну 
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участь у збереженні артефактів та передачі культурних традицій. Творці 

таких музеїв дбають про заглиблення в реконструйоване середовище для 

пізнання, розуміння та пам’яті. У відповідь на соціальний запит в Україні 

почали, зокрема, з’являтися приватні скансени, етнографічні комплекси, 

парки, історико-культурні центри тощо. Частину із них можна виділити у 

групу локальних скансенів, соціокультурних комплексів, що забезпечують 

змістовне дозвілля з відчуттям естетичного задоволення, також вони 

виконують рекреативно-оздоровчу, культурно-освітню, екологічну функції, 

створюючи цілісне уявлення про різні сфери народного життя конкретного 

локального регіону. 

Локальні етнографічні комплекси є новим напрямом музейного 

туризму, що розвивається. Такі комплекси бувають невеличкими, як то 

«Ремісничий хутір Плугаки» у с. Копитків на Рівненщині, що складається з 

1 – 2 садиб з господарськими будівлями, Музей історії сільського 

господарства Волині у с. Рокині поблизу Луцька, який має вигляд вулички 

невеликого волинського села і являє собою практично самоокупне 

господарство із замкнутим господарчим циклом, або ж навпаки – великими 

комплексами, як село десяти музеїв Колочава на Закарпатті, серед яких 

відтворене «Старе село» стародавньої Верховини. Київ та його околиці теж 

не стоять осторонь. Такі комплекси як «Мамаєва Слобода», «Хутір Савки», 

«Парк Київська Русь», етнографічний комплекс «Українське село», 

розташований у селі Бузова Києво-Святошинського району вже давно 

здобули собі популярність туристичних центрів – місць відпочинку[1]. 

Отже, ми можемо стверджувати, що сучасні трансформації, які 

відбуваються у музейному середовищі орієнтовані на зміну напрямів і форм 

взаємодії музею і об’єктів нематеріальної культурної спадщини. Звернення до 

нематеріальної культурної спадщини та включення її до сфери музейної 

діяльності можна розглядати як формування нової концептуальної моделі 

музею, яка робить його «живим», менш консервативним закладом, що 

відповідає потребам та запитам відвідувачів. 
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Сьогодні кожна людина, держава, світ перебувають в умовах 

формування глобального інформатизованого середовища. Рівень іміджу 

держави визначається мірою її інформатизації, станом власних документно-

інформаційних ресурсів, умовами і можливостями доступу до зарубіжних.  

Основні документні ресурси генеруються у бібліотеках як складовій 

підсистеми документно-інформаційних ресурсів держави. Як 

загальнолюдське надбання, інформаційна складова документних ресурсів у 

своїй основі завжди має національне підґрунтя.  

Звідси стає очевидним і роль та значення у підготовці 

висококваліфікованих фахівців бібліотечно-інформаційної галузі курсу 

«Документні ресурси бібліотек» як загально-професійної навчальної 

дисципліни, що вивчає історичні, теоретико-методологічні, технологічні, 

організаційні та управлінські аспекти функціонування документних ресурсів 

бібліотеки як цілісної  документальної комунікаційної системи. 

Метою навчальної дисципліни є освітньо-компетентнісна підготовка 

фахівця до кваліфікованого управління електронними та нонелектронними 

документними ресурсами бібліотеки, забезпечення їх оптимального 

формування в умовах ринкової економіки, ефективного використання та 

надійного збереження. 

Весь цикл формування фондів бібліотек і його складові процеси як 

предмет вивчення дисципліни сьогодні має бути наповнений принципово 

новим змістом: адже реальна проблемна ситуація зі станом формування 

фондів документних ресурсів, наприклад, у публічних бібліотеках, вкрай 

критична. Вона ускладнюється ще й тим, що саме публічні бібліотеки 

отримали у спадок книжкові фонди на паперових носіях, частина яких «стала 

мертвою ще за радянської доби»: їх комплектування визначалось державною 

політикою того часу.  

Компетентнісно-особистісний підхід до формування моделі 

фахівця-фондознавця в нових умовах орієнтує  кафедру в навчальному 

процесі на відкритий діалог зі студентами в розумінні проблемної ситуації в 

галузі:  
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- чи залишилися в нових умовах трансформації бібліотеки її 

документні ресурси реальним багатофункціональним системним 

об’єктом;  

- наскільки оптимістичним бачиться вплив зовнішніх і 

внутрішніх чинників, включаючи передусім динаміку суспільних потреб, 

економічні, політико-правові, соціокультурні складові макросередовища, 

міжнародні чинники; 

-  як домогтися дієвості механізмів «включення» джерел 

документопостачання в умовах «глобального недофінансування» 

бібліотек різних типів і видів;  

- і наскільки ефективним на перехідному етапі є механізм 

створення електронної надбудови фондів документних ресурсів;  

- чому відсутня система взаємодії і координації роботи 

бібліотек усіх рівнів у питаннях створення загальнодержавного фонду 

документних ресурсів;  

- міра залежності досягнення прописаної місії бібліотеки від 

маркетингової стратегії якісного формування документних ресурсів 

тощо.  

Проблемна ситуація читання дисципліни в нових умовах вимагає 

переосмислення і відчуження архаїчних технологічних методів і прийомів в 

усіх восьми традиційних процесах циклу формування бібліотечних фондів, а, 

відтак, пошуку інноваційних системних рішень їх заміни, ще починаючи з 

моделювання ДРБ. Необхідність пошуку в умовах зміни парадигми 

бібліотекознавства від документної до інформаційної нових підходів до 

створення сучасної моделі бібліотечних фондів не викликає сумніву і 

набуває статусу стратегічного завдання інформаціологів на державному 

рівні.  

Вивчаючи систему документопостачання, маємо враховувати, що 

якісне задоволення інформаційних потреб громадян, реалізація їх 

конституційного права на вільний доступ до інформації, відставання держави 

в освоєнні  новітніх науково-технічних і технологічних досягнень 

пояснюється кризовим станом загальнодержавної системи формування 

інформаційних ресурсів, спричиненим розпадом системи 

централізованого документопостачання, відсутністю або ж 

недостатньою дієвістю єдиної інформаційної та технологічної 

платформи взаємодії видавничої, книготорговельної та бібліотечної 

підсистем держави. Наукове підґрунтя для впровадження складових такої 

системи в умовах ринкової економіки та інформатизації суспільства частково 

досліджене українськими вченими-фондознавцями (Алла Анатоліївна 

Соляник, м. Харків) і основується на необхідності наукового осмислення і 

практичного подолання реальних протиріч, з одного боку, між 

експоненційними темпами зростання документного потоку та 

недостатнім його відбиттям у наповненні та типо-видовій структурі 

бібліотечного документного ресурсу, стрімким розвитком електронного 
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сегмента системи документопостачання та відсутністю 

концептуального обґрунтування форм його адаптації бібліотечною 

практикою, необхідністю запровадження інноваційних форм управління 

системою документопостачання та відсутністю «надійного 

інструментарію її оптимізації», - з другого.  

Сьогодні формується нова система дистрибуції української видавничої 

продукції, яка поєднує книжкові магазини різних форм власності, як 

самостійні, так і при видавництвах, навчальних закладах, наукових та 

громадських організаціях; поряд функціонують книготорговельні фірми у 

вигляді холдінгів, акціонерних товариств, дрібнооптові книготорговельні 

підприємства тощо. Традиційні канали документопостачання доповнюються 

електронними: у мережі Інтернет функціонують сайти українських 

електронних книжкових магазинів, які підтримують «віртуальне 

підприємство», забезпечують двохсторонній зв’язок між між продавцем та 

покупцем, економлять час завдяки налагодженій системі інтерактивного 

спілкування та електронної системи розрахунків. Разом з цим, залишається 

актуальним і не вивченим питання співвідношення друкованих і 

електронних документів у фондах бібліотек. 
Намагання держави регулювати актуалізацію документних ресурсів у 

процесі формування фондів бібліотек на всіх рівнях залишаються все ще 

недостатніми: прописані при вирішенні питань правового регулювання 

повноти обов’язкового примірника санкції контролю за надходженням 

документів малоефективні, не завжди враховують «тіньову» процедуру 

формування видавцями тиражної політики ще на етапі моніторингу 

книжкового ринку, малотиражні документи підвищеної інформаційної 

цінності фактично не поступають у фонди навіть наукових бібліотек; 
система формування державного замовлення на випуск книжкової продукції 

за програмою «Українська книга» потребує щорічного додаткового 

фінансування для придбання актуальних  україномовних видань для дітей 

та юнацтва, творів класиків української літератури, перекладні видання 

зарубіжних класиків, видання мовами національних меншин, видання 

шрифтом Брайля тощо. На нашу думку, серйозним гальмом у придбанні 

документів для бібліотек продовжує лишатися сьогодні введення 

тендерних закупівель документів, підписки на періодичні видання тощо.   

Все вище викладене спонукає кафедру принципово по-новому підійти 

до читання фахових дисциплін, визначення місця і ролі кожної в складній 

системі алгоритму підготовки фахівця інформаційної галузі в умовах 

ринкової економіки і адаптації вищої освіти України до вимог Болонського 

процесу. 

Із врахуванням виокремлених із безлічі проблемних питань 

формування документних ресурсів бібліотек нагальним залишається 

перенесення акценту навчального процесу із навчальної аудиторії 

безпосередньо в умови бібліотечно-інформаційного виробництва, що 

забезпечить компетентнісно-орієтовану модель формування системи знань, 
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умінь і навичок розуміння проблемних питань кожної навчальної дисципліни 

в контексті часу. 
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КНИГА В КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ:  

СУЧАСНИЙ ДИСКУРС 
 

Книжкова справа України має багатовікові традиції, її вагома роль 

у становленні державності та культурному розвитку українського 

суспільства незаперечна. 

З огляду на нинішні кризові явища в державі, наслідком яких стають 

також прояви особистісної кризи, привертають увагу ті функції книги і 

читання, що здатні сприяти  подоланню стресових ситуацій сьогодення. 

Вдало підібрана книга здатна сприяти утвердженню ідеалів добра, віри 

у власні сили та у краще майбутнє, спонукати до дій на допомогу ближнім, на 

користь суспільства, до співчуття, розуміння інших. Читання вчить 

різносторонньому, критичному мисленню, а не сліпій довірі до отримуваної 

інформації. На жаль, можливості книги в українському суспільстві не 

використовуються повною мірою з багатьох причин.  

Водночас, ситуація складається не проста. Наприклад, фахівці ГО 

«Патріот» стверджують, що психологічної реабілітації та соціальної адаптації 

через війну в Україні потребуватимуть близько 6 млн. осіб: 100 тис. - 

учасники бойових дій, близько 500 тис. – члени родин учасників бойових дій, 

більше 500 тис. – вимушені переселенці і близько 5 млн. осіб – громадяни 

України, що мешкають на окупованих та прифронтових територіях [5]. Саме 

тому книга, як частина культури, має сприяти подоланню проявів соціальної 

нестабільності. Ця тема варта пильного розгляду, заслуговує на увагу 

держави з метою подальших дій на користь майбутнього. 

Питання важливості книги і читання для гармонійного розвитку 

суспільства розглядали у своїх працях багато українських науковців, 

практиків книжкової справи (О. Афанасенко, О. Афонін, С. Безклубенко, 

О. Біличенко, Т. Вилегжаніна, І. Дзюба, М. Зубицька, О. Коваль, 

А. Кобзаренко, Н. Кодак, В. Маркова, В. Медведєва, Т. Новальська, Е. Огар, 

О. Онищенко, М. Сенченко, Л. Скокова, В. Теремко, І. Тимошенко, 

В. Шелухін та ін.). 

На початку ХХ ст. бібліопсихологію як науку теоретично обґрунтував, 

на основі попередніх численних наукових та практичних досліджень, 

М. Рубакін [8]. Осмислити важливість книги з позицій бібліопсихології, 

бібліотерапії допомагає науковий доробок цілої низки дослідників 
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(В. Белянін, В. Бородина, Ю. Дрешер, Д. Іваницька, І. Карівець, В. Красних, 

Н. Мухамедьяров, Ю. Сорокін та ін.). В останні десятиліття ХХ ст. вона стала 

об’єктом численних наукових розвідок, докладніше про що дізнаємося з 

публікації Н. Демчук [1]. 

Сьогодні йдеться про необхідність звернення до книги, яка, 

виконуючи традиційні функції, здатна «лікувати» душу читача; до 

бібліотерапії, що може сприяти покращенню самопочуття після пережитих 

травмуючих подій.  

Науковці США, Фінляндії, Австралії, Канади, Франції, Швеції, 

Франції, Ізраїлю, Японії, Данії, Росії, ПАР, які розробляли питання 

термінології та теорії бібліотерапії переконують, що вона хоч і не є панацеєю, 

але відіграє велику роль у лікуванні та реабілітації хворого. Бібліотерапія як 

засіб допоміжного лікування використовується у багатьох країнах світу 

(зокрема США, країни Європи та Азії). 

Те, що читання книг – кращий спосіб позбутися стресового стану, 

підтвердили результати наукової роботи вчених з Оксфорду 

(Великобританія). Після численних досліджень вони дійшли висновку, що 

саме читання дає найшвидший ефект і випереджає дію легкої прогулянки, 

прослуховування улюбленої музики, чаювання або прийому алкогольних 

напоїв. Магнітно-резонансне дослідження виявило, що в головному мозку 

людей, які читали книги, починали активізуватися ділянки, відповідальні за 

сприйняття (майже так само, ніби це відбувалося з ними в реальності). Під 

час комп’ютерних ігор або перегляду телевізора подібного ефекту фахівці не 

спостерігали [ 5]. 

Стосовно терапії мистецтвом, пов’язаної з книгами: виявляється, що у 

Великобританії, Франції, Іспанії популярним методом зняття стресу у 

дорослих стали книги-розмальовки [6]. Цікаво, що у одному з магазинів 

мережі «Книгарня «Є» (м. Київ), станом на 22 березня 2015 р., у рейтингу 20 

найпопулярніших книг перші три місця посіли розмальовки для дорослих. Це 

свідчить про те, що книги, які «запрошують» до занять арт-терапією (до 

зняття стресу за допомогою розмальовування) набувають популярності і в 

Україні. 

Переконливим фактом на користь активнішого залучення книг до 

подолання стресових ситуацій є те, що у 2013 р. у Міністерстві охорони 

здоров’я Великобританії затвердили програму, за якою лікар може 

призначити пацієнтові в якості лікування книгу. Створено спеціальний 

список рекомендованої літератури, до якого входять 30 життєствердних 

видань. Для кожної психологічної проблеми прописується своя книга, яку 

легко можна відшукати в британських бібліотеках [2]. 

Варто відзначити, що Асоціація з читання (Reading Agency), яка була 

ініціатором вищеописаної ідеї у Великобританії, наполегливо пропонує 

британцям читати книги зі списку самостійно, не чекаючи лікарської 

консультації. Бібліотеки також не лишилися осторонь і розпочали 

організовувати гуртки з аналізу, обговорення рекомендованих текстів.  
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В Україні громадські організації, книгарні, бібліотеки, волонтери 

також намагаються привертати увагу до книг та популяризувати читання. 

Попри фінансові та організаційні труднощі відбуваються численні заходи, які 

привертають увагу до книги (книжкові виставки, форуми, конкурси, акції у 

книгарнях: презентації книг, зустрічі, майстер-класи, акції зі збору книг для 

дітей-переселенців, для військових («Бібліотечка для Донбасу», «Бібліотека 

українського воїна» тощо); створення книгарень-кав’ярень, книжкових 

інтернет-магазинів; розвиток молодіжного руху книголюбів – буккросингу. 

Бібліотеки, незважаючи на відсутність видатків на комплектування, 

намагаються бути цікавими, заохочувати користувачів до читання 

(проведення масових заходів, організація виставок, конкурсів, клубів за 

інтересами, робота з внутрішньо переміщеними особами, робота у 

віртуальному просторі (сайти, блоги), створення буктрейлерів та багато 

ін.).  

Починаючи з лютого цього року у Києві, Миколаєві, Чернівцях, 

Дніпропетровську проводяться регіональні обговорення можливих векторів 

розвитку вітчизняних бібліотек у кризових умовах. Мета – залучити 

максимальну кількість фахівців для розроблення основних положень 

Маніфесту Української бібліотечної асоціації «Бібліотеки в умовах кризи». 

Учасники обговорення зокрема наголошують і на необхідності активізації 

інформаційно-роз’яснювальної, бібліотерапевтичної роботи, організації 

консультацій психолога у бібліотеках (на волонтерських засадах) [7].  

Зрозуміло, що необхідно і надалі шукати різноманітні шляхи 

донесення інформації про можливості книги та читання до найширшого 

загалу. А отже, дуже потрібна виважена гуманітарна політика у книжковій 

галузі, щоб бажання зекономити на книзі сьогодні, не призвело в майбутньому 

до невідворотних наслідків в долях мільйонів українців, в культурі нашої 

держави, в Україні в цілому. 

Збереження національної книги – необхідний і визначальний фактор 

здорової нації, самовідтворення культури в контексті поширення масових 

інформаційно-соціальних технологій. Книга дає змогу індивідові розвиватися 

духовно й осмислювати свої життєві орієнтири, що є запорукою збереження 

автентичності особистості та неповторності нашої національної культури. 
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Шкільна бібліотека як сучасний соціокомунікаційний центр має 

відігравати важливу роль в процесах формування освітнього простору 

України. Стихійному  розвиткові соціально-комунікаційного простору мають 

бути протиставлені організовані на наукових і методичних засадах 

інформаційні ресурси і бібліотечні комунікації як аксіологічні елементи 

освітнього простору країни, зосереджені в загальноосвітніх навчальних 

закладах.  

Процеси інформатизації активно впливають на діяльність шкільних 

бібліотек. Стало вже традиційним створення бібліотечними засобами на 

основі методів і засобів інформаційно-комунікаційних технологій 

комп’ютерно-орієнтованого інформаційно-комунікаційного середовища 

[1; 2].  

Інформаційно-комунікаційне середовище середнього навчального 

закладу (НЗ), базовим компонентом якого є шкільна бібліотека, наповнюється 

електронними, науковими, освітніми та управлінськими інформаційними 

ресурсами; забезпечує бібліотечні можливості доступу суб’єктам освітнього 

простору задля вирішення освітніх завдань, задоволення соціально-

культурних, інформаційних потреб тощо. Засоби інформаційно-

комунікаційних технологій стають ефективними не тільки при автоматизації 

бібліотечних процесів, а також у цілому – при створенні єдиного 

інформаційно-комунікаційного середовища середнього НЗ, яке, в свою чергу, 

сприяє розвитку бібліотечної складової інформаційно-освітнього простору 

району, регіону, країни у цілому.  

В Україні триває процес трансформації мережі освітянських бібліотек 

і визначення їхнього місця і ролі в бібліотечній системі країни. Важливим 

кроком на шляху розвитку шкільних бібліотек стало проведення в 2010–2011 

навчальному році (за ініціативою ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського, підтримки 

Академії педагогічних наук й Міністерства освіти і науки України) 
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паспортизації бібліотек загальноосвітніх НЗ [3], яка констатувала 

необхідність вдосконалення згідно вимог ІФЛА [4, с. 170-176] інформаційних 

ресурсів і комп’ютерної техніки українських шкільних бібліотек.  

Практика [5, с. 36–43] демонструє, що умовою вдосконалення 

інформаційно-комунікаційного середовища середнього НЗ стає впровадження 

нових комунікаційних моделей шкільної бібліотечної роботи, зокрема 

шкільного бібліотечно-інформаційного центру, який інтегрує традиційну і 

мультимедійну навчальну продукцію  освітніх закладів, забезпечує її 

оптимальне збереження, використання та інтеграцію до глобального 

інформаційного простору. В умовах впровадження нової моделі бібліотеки, 

директор стає стратегічним менеджером комунікаційного розвитку не тільки 

бібліотеки, а також в цілому удосконалення інформаційно-комунікаційного 

середовища школи. Шкільний бібліотекар при цьому відповідає за 

технологічні процеси створення та удосконалення інформаційно-

комунікаційного середовища в умовах бібліотеки, тобто має виступати 

інформаційним, комунікаційним, освітнім менеджером, що потребує 

підвищення його професійної компетентності.  

Об’єктивним чинником формування освітнього простору в умовах 

сучасної України є медіатизація освіти [5, с. 7–10], яка пов’язана зі 

створенням та удосконаленням інформаційно-комунікаційного середовища 

бібліотечними засобами. Використання нового завдання шкільною 

бібліотекою здійснюється в межах адаптації ідей інформаційної і медіа 

грамотності ЮНЕСКО та ІФЛА в загальноосвітніх НЗ. Відповідно до цього 

новим освітнім продуктом шкільної бібліотеки як концептуального 

компоненту інформаційно-комунікаційного середовища та нормативно 

закріпленого інформаційного структурного підрозділу середнього НЗ стає 

формування медіа- та інформаційної грамотності,  розвиток інформаційно-

пошукових умінь і критичного мислення як складових загального процесу 

формування світогляду особистості учня.  

Ефективним елементом науково-методичного забезпечення означених 

процесів діяльності шкільних бібліотек України є журнал-інновація 

«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання» (ШБІЦ), 

головним редактором та автором якого є Л. Поперечна [5]. Видання 

складають два розділи: 1) ШБІЦ. Информационное обеспечение учебного 

процесса; 2) ШБІЦ. Библиотечная работа. Інноваційність видання 

проявляється також в оформленні додатків у вигляді бібліографічних списків, 

карток, компакт-диску тощо. Ці видання і методики будуть в нагоді 

бібліотекарям і директорам навчальних закладів щодо подальшого 

удосконалення інформаційно-комунікаційного середовища НЗ бібліотечними 

засобами.  

Таким чином, роль сучасної шкільної бібліотеки в інформаційно-

комунікаційних процесах освітнього простору суттєво підвищується. 

Бібліотека стає базовим компонентом створення та удосконалення 

інформаційно-комунікаційного середовища загальноосвітнього навчального 
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закладу, зокрема шляхом впровадження в шкільну практику моделі 

бібліотечно-інформаційного центру, медіатизації інформаційно-

комунікаційного середовища.  
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У БІБЛІОТЕЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

 

В умовах розбудови інформаційного суспільства, відповідно до 

викликів сьогодення, актуальним є розвиток та зміцнення тісної взаємодії 

бібліотек. Зазнаючи змін в організації та технології діяльності, бібліотека як 

складова системи соціальних комунікацій відіграє важливу роль у 

становленні та розвитку інформаційної взаємодії на загальнодержавному та 

міжнародному рівнях. 

Невід’ємною частиною міжнародних зв’язків будь-якої держави є 

міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи. Історично цей 

процес починається ще до початку зародження бібліотек, обумовлений 

розвитком людської цивілізації в цілому і сягає світової бібліотечної справи. 

Включення бібліотек України в міжнародні програми і проекти, 

посилення зв’язків в галузі забезпечення доступу до інформації на основі 

нових інформаційних технологій, збільшення числа особистих контактів, 

зростання ролі громадськості та громадських інституцій багато в чому 

визначило зміни в практичній діяльності бібліотек. [3] 

Використання міжнародного досвіду у вітчизняній практиці з 

урахуванням її особливостей може стати значущим чинником прогресивного 

розвитку бібліотечної справи України. Сьогодні ефективним може бути 

інформаційне партнерство, засноване на розумінні відмінності культур, але 

яке використовує всі сучасні можливості в наданні інформації. 
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Новим ступенем розвитку бібліотек є міжнародне співробітництво, яке 

дозволяє вирішувати багато проблем з реалізації спільних бібліотечно-

інформаційних проектів і програм, які спрямовані на формування єдиного 

інформаційного простору та доступу користувачів до світових інформаційних 

ресурсів, підвищення рівня кваліфікації бібліотечних фахівців, вирішення тих 

питань, що раніше вважалися недоступними для читачів і бібліотечних 

працівників. 

В сучасних умовах міжнародне співробітництво бібліотек має спиратися 

на чітко розроблені концептуальні засади, які підкреслюються в сучасних 

українських дослідженнях, формуються в інтересах, власної ідентичності, 

системи національних інтересів та геополітичних пріоритетів. Теоретичною 

основою дослідження стали наукові праці таких українських дослідників 

міжнародної взаємодії бібліотекя Т. Ківшар, Т. Добко, Н. Ігумнова, 

О. Онищенко, Л. Дубровіна, В. Пашкова, Т. Ярошенко, В. Попик, 

О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Т. Вилегжаніна  та зарубіжних Філіпової, 

Я. Шрайберга, Р. Мотульського та ін. У їхніх працях розглядаються 

проблеми, аспекти, форми, канали, засоби та напрями кооперації з різних 

аспектів. 

Для більшого розуміння теми та змісту міжнародного співробітництва 

у бібліотечній галузі мають велику цінність сайти іноземних бібліотек, 

бібліотечних асоціацій та праці зарубіжних науковців. 

У різних літературних джерелах розглянуто і виявлено більш уточнені 

визначення таких термінів як міжнародне співробітництво бібліотек, 

бібліотечні асоціації, міжнародні організації, міжнародний договір та ін. 

Зокрема, під визначенням міжнародного співробітництва бібліотек 

розуміється процес встановлення, закріплення та підтримки партнерських 

взаємозв’язків, погодженого співробітництва між бібліотеками різних країн, 

що впливає на розвиток світової бібліотечно-інформаційної сфери та посилює 

професійні комунікації між бібліотечними фахівцями. Під бібліотечними 

асоціаціями розуміються добровільні громадські організації, які сприяють 

розвитку бібліотечної справи і вдосконаленню бібліотечно-інформаційного 

обслуговування, підвищенню професійного рівня бібліотечно-інформаційних 

працівників. 

Особливе місце у роботі  посідають електронні видання. Активно 

використовувались документи, представлені в мережі Інтернет – на 

офіційних сайтах: ІФЛА, ЮНЕСКО,  Державного комітету телебачення та 

радіомовлення України, Української бібліотечної асоціації, проекту 

«Бібліоміст» та ін. 

Національні бібліотеки України є головним елементом механізму 

співробітництва бібліотек на міжнародному рівні. Вони представляють 

державу і очолюють участь своїх бібліотек в міжнародних бібліотечних 

організаціях, програмах. Формою їх участі є безпосереднє входження до 

всесвітніх і регіональних мереж та систем, участь в банках бібліотечних та 

інформаційних організацій, пряма взаємодія з закордонними бібліотеками. 
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Важливою є участь в реалізації основних програм Міжнародної федерації 

бібліотечних асоціацій і закладів (ІФЛА), праця по стандартизації в області 

бібліотечної справи в межах міжнародної організації по стандартизації (ІСО), 

впровадження стандартів ІСО в практику роботи бібліотек своїх країн. 

Важливим напрямком міжнародного співробітництва у бібліотечній 

діяльності є реалізація міжнародних проектів. Міжнародні програми, що 

діють в Україні, мають чіткі пріоритети та високий рівень ресурсного 

забезпечення. Найбільші  міжнародні проекти такі як «Бібліоміст», 

«Глобальні бібліотеки», «Інтернет для читачів (LEAP)», «UkrELib: 

Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України» –  мають на 

меті сприяти розвитку сучасної системи бібліотек України. Ці проекти є 

інвестиціями  в майбутнє України. Їх реалізація дає змогу забезпечувати, 

підтримувати інформаційну базу. [1, с. 23] 

Міжнародні проекти та програми суттєво впливають на сучасний 

розвиток бібліотечної діяльності країни, модернізацію матеріально-технічної 

бази, стимулюють вихід у світовий науковий простір бібліотек. 

 Аналіз діяльності міжнародних бібліотечних організацій дозволяє 

визначити такі основні напрями міжнародного бібліотечного співробітництва 

на сучасному етапі: забезпечення доступу до бібліотечних та бібліографічних 

ресурсів (міжнародний документообмін, міжнародний міжбібліотечний 

абонемент, міжнародні бібліографічні проекти тощо); спільні наукові 

дослідження та видавнича діяльність; стандартизація; бібліотечна статистика; 

підготовка кадрів та підвищення кваліфікації бібліотечних спеціалістів 

(гармонізація освітніх стандартів, рівнозначність дипломів); автоматизація та 

інформатизація бібліотечної справи.[4] 

Сучасний рівень розвитку міжнародних зв’язків характеризується 

також прагненням до плідної і взаємовигідної співпраці на основі кооперації 

та включення бібліотек України в культурно-гуманітарні міжнародні 

програми і проекти. Актуалізує вітчизняні документно-інформаційні ресурси 

та їх входження в світовий інформаційний простір, покращення матеріально-

технічної бази бібліотек і  технологічної інфраструктури, підвищує рівень їх 

інформатизації, сприяє розвитку нових компетенцій фахівців бібліотечно-

інформаційного напряму, підвищення рівня соціальної відповідальності 

бібліотек за їх доступ до світових ресурсів. 

Актуальність дослідження зумовлена швидким розвитком 

інформаційно-комунікаційних технологій та їх впливом на бібліотечну 

справу посиленням міжнародних взаємозв’язків між окремими бібліотечними 

установами країн різних континентів; входженням електронних 

інформаційних технологій у всі сфери суспільного життя. Накопичення 

досвіду міжнародного співробітництва вітчизняними бібліотеками вимагає 

теоретичного узагальнення і дослідження закономірностей і тенденцій такої 

співпраці з метою підвищення її ефективності.  

Отже, проблема міжнародного співробітництва у бібліотечній галузі 

не була предметом спеціального дослідження. Системно розглянути це 
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питання дають змогу  наукові праці бібліотекознавців, істориків та науковців. 

Проблема міжнародної співпраці у бібліотечні діяльності представляє дуже 

вагомий інтерес. 
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ПРЕДМЕТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ: ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ 

 

З огляду на зростаючі потреби нашої держави в повноцінному 

інформаційному ресурсі перед освітянськими бібліотеками постало завдання 

його активного формування. Використання автоматизованих інформаційно-

пошукових систем (ІПС), організація електронних каталогів (ЕК) і 

бібліографічних баз даних (БД) дає змогу задовольняти інформаційні потреби 

користувачів на якісно новому рівні. Потреба в наданні вільного і 

багатоаспектного доступу до інформаційних ресурсів зумовило смислове 

опрацювання документів із застосуванням різних інформаційно-пошукових 

мов (ІПМ), кожна з яких виконує свою функцію. Однією з таких мов є 

предметизаційна, що останнім часом набуває все більшого поширення. 

Термін «предметизація» багатозначний. Ми розуміємо предметизацію 

як метод багатоаспектного аналітико-синтетичного опрацювання документів, 

який полягає у виділенні й визначенні (зазвичай, в умовній словесній формі) 

окремих предметів, їхніх властивостей і відношень. Основні правила 

предметизації регламентує низка стандартів1. 

                                                 
1. ДСТУ ГОСТ 7.59:2003. Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації ; ДСТУ 

2395–2000 (ГОСТ 30671–99)(ISO 5963:1985). Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів 

індексування. Загальна методика ; ДСТУ 2398–94. Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та 

визначення. 
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Завдання предметизації – з необхідною й достатньою для конкретної 

ІПС повнотою й точністю передати основний зміст документа у вигляді 

предметних рубрик, а в разі потреби – його форму та читацьке призначення. 

Це можна успішно виконати лише на підставі науково розробленої методики 

предметизації, яку поділяють на загальну і спеціальну. 

Сукупність принципів, правил, прийомів, які використовують під час 

опрацювання будь-яких документів незалежно від їхньої тематики, характеру, 

форми, носія інформації, читацького призначення тощо складає загальну 

методику предметизації. 

Предметизацію документів з окремих галузей знань, різних видів, з 

урахуванням мети предметизації, особливостей конкретної ІПС, читацьких 

запитів тощо регламентує спеціальна методика. Її головними завданнями є: 

– визначення основної тематики і проблематики окремої галузі знань 

або практики в цілому, меж і взаємозв’язків із суміжними галузями і 

дисциплінами; 

– виявлення типових категорій предметів у межах окремої галузі; 

– визначення типових аспектів розгляду предметів; 

– окреслення типових комплексів предметних рубрик; 

– укладання галузевих словників предметних рубрик. 

Оскільки ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за своїми 

функціями є не тільки головною бібліотекою освітянської галузі, а й науково-

інформаційним, методичним і координаційним центром, пріоритетним і 

актуальним завданням сьогодення є створення на її базі інтегрованого 

галузевого інформаційного ресурсу (ІГІР) з питань освіти, педагогіки та 

психології. Розвиток корпоративних зв’язків, створення зведених 

електронних каталогів (баз даних), обмін бібліографічними БД, взаємне 

надання бібліотеками доступу до своїх інформаційних ресурсів і запозичення 

бібліографічних записів (БЗ) потребують каталогізування документів в 

єдиному форматі з дотриманням єдиних для всіх правил. Для розв’язання цих 

проблем у межах виконання НДР фахівцями відділу наукового опрацювання 

документів і організації каталогів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

було підготовлено практичний посібник2, у якому висвітлено основні 

принципи складання й застосування предметних рубрик, визначено 

лексичний склад і особливості синтаксису мови ПР. Також здійснено спробу 

уніфікування предметизації документів різних типів і видів з огляду на 

галузеву специфіку із застосуванням інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ), зокрема програмного забезпечення САБ «ІРБІС64». 

Актуальність дослідження була обумовлена тим, що нами не було 

виявлено вітчизняних видань, у яких би питання предметизації було 

розглянуто комплексно як у теоретичному, так і в практичному плані. 

                                                 
2  Предметизація документів з питань освіти, педагогіки, психології : практ. посіб. / уклад.: 

І. Г. Лобановська, Н. Є. Зоріна ; наук. ред. І. Г. Лобановська // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України 

ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України 

ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 4. – С. 401–531. 
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Численні, але розрізнені публікації хоча й висвітлюють окремі аспекти цього 

складного процесу, проте не дають про нього повного уявлення3. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в процесі її виконання 

було укладено «Словник заголовків предметних рубрик», на основі якого 

можна здійснювати індексування документів для організації електронних 

каталогів, формувати авторитетні файли предметних заголовків (АФ ПЗ), 

відшуковувати потрібну інформацію. Це перша спроба створення 

вітчизняного галузевого україномовного словника для предметизації 

документів з питань освіти, педагогіки, психології та суміжних галузей. Під 

час його укладання було використано нормалізовані терміни, запозичені зі 

словників та інших джерел4. У словнику представлено близько 2 000 

предметних заголовків. 

Методика предметизації документів педагогічної й психологічної 

тематики спирається на загальні принципи, а також враховує специфічні 

особливості кожної з них. На жаль з погляду предметизації ці галузі 

ґрунтовно методологічно не були опрацьовані, оскільки до початку 1990-х 

років (часу заснування електронних каталогів) у колишньому СРСР 

предметні каталоги з широким висвітленням педагогічної й психологічної 

тематики вели лише в окремих спеціальних бібліотеках, а в універсальних ці 

                                                 
3  Правила складання предметних рубрик : метод. рек. / Наук. б-ка Нац. ун-ту «Києво-Могилян. 

акад.», Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ» ; авт.-уклад.: І. М. Баньковська [та ін.]. – Київ : 

НаУКМА, 2010. – 253 с. 

 Предметизация [Электронный ресурс] / Рос. нац. б-ка. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru/cat/. – Загл. с экрана. – Дата доступа: 31.03.2015. 

 Предметизація документів на основі марк-форматів MARC21 та RUSMARC (російська версія 

UNIMARC) [Електронний ресурс] / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Н. Й. Дзюба, В. М. Красножон, 

І. Г. Торлін. – Київ, 2010. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5786. – Назва з 

екрана. – Дата доступу: 31.03.2015. 

 Серебрянникова Т. О. Предметизация документов : учеб.-практ. пособие / 

Т. О. Серебрянникова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 128 с. – (Азбука библиотечной 

профессии). 

 Стрішенець Н. В. Поняття предметних рубрик в американському бібліотекознавстві / 

Н. В. Стрішенець // Бібл. планета. – 2010. – № 2 (48). – С. 12–16. 

 Сукиасян Э. Р. Предметизационный и классификационный ИПЯ / Э. Р. Сукиасян // 

Библиотека. – 2005. – № 7. – С. 31–33. 
4  Інформаційно-пошуковий тезаурус / Нац. парлам. б-ка України ; [авт.: Т. Вилегжаніна, 

О. Збанацька]. – Донецьк : Альфа-Прес, 2004. – 1104 с. 

 Педагогические термины и понятия [Электронный ресурс] : словарь / Рос. нац. б-ка. – Режим 

доступа: http://www.nlr.ru/cat/predmet/dict.htm#pedagog. – Загл. с экрана. – Дата доступа: 31.03.2015. 

 «Словники України» on-line [Електронний ресурс] : укр. лінгвіст. портал. – Електрон. текстові 

дані // Режим доступу: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/ : вільний. – Назва з екрана. – Дата доступу: 

31.03.2015. 

 Тезаурус по педагогике и образованию [Электронный ресурс] : (рус.–англ. версия Тезауруса 

ЮНЕСКО – МБП по образованию, UNESCO, 1991, 1998) // Науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского. – 

Электрон. поиск. прогр. – Москва, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-I). – Загл. с контейнера. 

 Перевозчикова К. В. Методика создания словаря предметных рубрик [Электронный ресурс] / 

К. В. Перевозчикова, Н. В. Чухонцева. – Режим доступу: http://www.kemrsl.ru/documents 

/founds/vip1/vip1.26.htm. – Назва з екрана. – Дата доступу: 1.06.2014. 

 Правила складання предметних рубрик : метод. рек. / Наук. б-ка Нац. ун-ту «Києво-Могилян. 

акад.», Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ» ; авт.-уклад.: Баньковська І. М. [та ін.]. – Київ : 

НаУКМА, 2010. – 253 с. 
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питання глибокого не розкривали. Відповідно, не було й галузевої методики 

предметизації документів, яку створюють і вдосконалюють лише зараз. 

У процесі предметизації документів з педагогіки й психології 

виділяють категорії типових понять, які є їхньою логічною основою, – тобто 

характерні для них окремі предмети, явища, процеси, проблеми, теми тощо. 

Саме вони й виступають об’єктами предметизації.  

Педагогіка – це багатозначний термін, який означає: 

1) різноманітні ідеї, уявлення, погляди (суспільні, народні, релігійні 

тощо) на стратегію (цілі), зміст і тактику (технологію) виховання й навчання; 

2) галузь наукових досліджень, пов’язаних з вихованням і навчанням; 

3) спеціальність, кваліфікацію, практичну діяльність з виховання й 

навчання; 

4) навчальний предмет у складі вищої та післядипломної педагогічної 

освіти; 

5) мистецтво, віртуозність, майстерність, маневри і тонкощі 

виховання. 

Категоріями типових понять педагогіки є: 

– методологія педагогічної науки (предмет, система, педагогічна 

наука і суспільство, інновації, спадкоємність у розвитку, філософія тощо); 

– історія освіти й педагогічної думки (всесвітня історія, історія 

освіти в Україні та інших країнах, педагогічні системи, школи і напрями 

тощо); 

– організація освіти (керування освітою, система підготовки 

наукових кадрів у галузі освіти, система підвищення кваліфікації працівників 

освіти, модернізація освіти, жіноча освіта тощо); 

– наукові установи й організації (Національна академія педагогічних 

наук України, науково-дослідні установи, педагогічні лабораторії тощо); 

– організація науково-дослідної роботи (міжнародне 

співробітництво, проведення наукових заходів у галузі педагогічної науки; 

координування науково-дослідних робіт, економіка науково-дослідних робіт 

тощо); 

– загальна педагогіка; 

– дошкільне виховання, дошкільна педагогіка (теорія, процес 

виховання, виховання дитячого колективу, гра, теорія навчання, організація 

роботи дошкільного навчального закладу тощо); 

– загальноосвітня школа, педагогіка школи (теорія і методика 

виховання школярів, виховні технології, окремі напрями виховання, 

позанавчальна робота, дидактика, школознавство, педагогічний менеджмент, 

учні, організація загальноосвітньої школи, методика викладання навчальних 

предметів тощо); 

– спеціальні школи, спеціальна педагогіка (сурдопедагогіка, 

тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка, логопедія); 

– професійна та спеціальна освіта (історія, організація, професійно-

технічна освіта, вища освіта, педагогіка вищої школи тощо); 
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– спеціальна педагогічна освіта (середня, вища, післядипломна 

тощо); 

– спеціалізовані галузі педагогіки (професійна педагогіка, 

порівняльна педагогіка, етнопедагогіка, соціальна педагогіка тощо); 

– загальна освіта дорослих (андрагогіка); 

– діти, дитячі рухи й організації; 

– сімейне виховання й освіта (історія, теорія, методика, домашня 

освіта тощо); 

– позашкільна освіта; 

– неперервна освіта (теорія, процес, неформальна освіта, 

варіативність освіти тощо). 

У процесі предметизації назви галузей знань, наук і їхніх підрозділів, 

спеціальних дисциплін у заголовках ПР подають у сучасних формулюваннях 

і, як правило, без інверсії. У таких рубриках групують лише праці загального 

характеру в галузі цієї науки. Такий же підхід застосовують і в предметизації 

галузей, розділів, течій у педагогіці: 

Андрагогіка  

Педагогіка  

Педагогіка вищої школи 

Педагогічна психологія 

Педагогічні науки 

Спеціальна педагогіка 

Для відображення документів, присвячених окремим проблемам 

розглянутих наук, доцільні тематичні ПР: 

Батьківські комітети 

Вищі навчальні заклади 

Позашкільна освіта 

Політика в галузі освіти 

Право на освіту 

Самоосвіта  

Шкільна реформа 

Для деталізації ПР можна вживати загальні тематичні підзаголовки: 

Педагогічна психологія  –  Дослідження  

Педагогічна психологія  –  Історія  

Педагогічна психологія  –  Організація 

Педагогічна психологія –  Структура  

Педагогічна психологія  –  Теорія 

Педагогічна психологія  –  Філософія 

Порівняльна педагогіка  –  Використання  

Порівняльна педагогіка  –  Методи дослідження  

Порівняльна педагогіка  –  Походження  

Порівняльна педагогіка  –    Теорія 

Для документів, у яких висвітлено методологічні питання науки, 

застосовують типові тематичні підзаголовки: 
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Генетична психологія  –  Історія 

Метафізична педагогіка  – Критика  

Педагогічна антропологія – Методологія  

Педагогічна психологія  – Закони 

Психофізика – Філософські проблеми 

Деякі терміни можуть бути і заголовками ПР, і водночас тематичними 

підзаголовками: 

Діти з особливими потребами  – Виховання 

Виховання – Гендерний підхід  

Психологія – це наука про закономірності й механізми, розвиток і 

форми психічної діяльності людей як особливої форми життєдіяльності, 

галузь знань про внутрішній світ людини, а також навчальна дисципліна, що 

вивчає зміст цієї науки. Об’єктом психології є людина – істота, наділена 

свідомістю й внутрішнім суб’єктивним світом (вивчення тваринної психіки 

належить, головне, біологічним наукам, і в психології такі знання 

використовують як матеріал для порівняння). 

Базовими категоріями психології є: 

- образ; образ стає змістом психічних процесів, саме система образів 

формує свідомість; 

- дія; дії, єдині за метою, що в сукупності складають діяльність; 

пов’язані поняття: поведінка, реакція; 

- мотив; пов’язані поняття: стимул, цінність, мотивація. 

Ці категорії притаманні багатьом живим істотам, а специфічно 

людськими є: 

 ставлення; 

 переживання; 

 діяльність; 

 спілкування; 

 особистість. 

Для психології виділяють такі категорії типових понять: 

– історія психології (психологічні школи і напрями, персоналії 

психологів тощо); 

– розвиток психіки, генетична психологія (порівняння психіки 

тварин і людини, зоопсихологія тощо); 

– загальна психологія (психічні процеси, психологія поведінки, 

психологія особистості, психологія статі тощо); 

– психологія окремих видів діяльності (психологія праці, профвідбір, 

профорієнтація, психологія читання, психологія творчості, педагогічна 

психологія, медична психологія тощо); 

– соціальна психологія (психологія соціальних груп, колективів, 

особистість, психологія спілкування, психологія сім’ї тощо); 

– особливий стан та явища психіки (сновидіння, гіпноз, ясновидіння, 

парапсихологія, екстрасенсорні здібності тощо); 

– дитяча психологія (розвиток і формування психічних процесів у 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Мотивація
http://uk.wikipedia.org/wiki/Стимул
http://uk.wikipedia.org/wiki/Цінність
http://uk.wikipedia.org/wiki/Мотивація
http://uk.wikipedia.org/wiki/Відношення
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Переживання_в_психології&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/Діяльність_людська
http://uk.wikipedia.org/wiki/Спілкування
http://uk.wikipedia.org/wiki/Особистість
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дітей, психологія діяльності й поведінки дітей, розвитку і формування 

особистості дитини, психологія дитячої праці, дитячого спорту, дитячої 

творчості тощо). 

Назви окремих галузей психології можуть бути використані як 

заголовки ПР, наприклад: 

Гендерна психологія 

Етнопсихологія 

Загальна психологія 

Історична психологія 

Клінічна психологія 

Медична психологія 

Педагогічна психологія 

Політична психологія 

Порівняльна психологія 

Психологія мас 

Психологія праці 

Психологія реклами 

Соціальна психологія 

Спеціальна психологія 

Юридична психологія 

Для відображення документів з окремих проблем розглянутих вище 

наук застосовують тематичні ПР: 

Відчуття 

Геніальність 

Емоції 

Ментальні процеси 

Моторні функції 

Самосвідомість 

Сон і сновидіння 

Хірогномія 

У заголовках ПР назви галузей психології та її підрозділів і 

спеціальних дисциплін подають у сучасних формулюваннях і без інверсії. 

Для деталізації ПР можна застосовувати загальні тематичні підзаголовки: 

Педагогічна психологія  –  Дослідження  

Педагогічна психологія  –  Історія  

Педагогічна психологія  –  Теорія 

Для документів, у яких висвітлено методологічні питання науки, 

можна застосовувати типові тематичні підзаголовки: 

Генетична психологія  – Критика  

Експериментальна психологія  – Методологія 

Психофізика  – Закони 

Поняття, що відображають деякі психічні процеси і психологію 

особистості, такі як мислення, пам’ять, мовлення, здібності, використовують 

як заголовки ПР, якщо в документі йдеться про ці поняття загалом, незалежно 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Гендерна_психологія
http://uk.wikipedia.org/wiki/Етнопсихологія
http://uk.wikipedia.org/wiki/Загальна_психологія
http://uk.wikipedia.org/wiki/Історична_психологія
http://uk.wikipedia.org/wiki/Клінічна_психологія
http://uk.wikipedia.org/wiki/Медична_психологія
http://uk.wikipedia.org/wiki/Педагогічна_психологія
http://uk.wikipedia.org/wiki/Політична_психологія
http://uk.wikipedia.org/wiki/Порівняльна_психологія
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Психологія_маси&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Психологія_праці&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/Психологія_реклами
http://uk.wikipedia.org/wiki/Соціальна_психологія
http://uk.wikipedia.org/wiki/Спеціальна_психологія
http://uk.wikipedia.org/wiki/Юридична_психологія
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від конкретного об’єкта дослідження: 

Здібності  –  Розвиток 

Мислення  –  Розвиток  

Мовлення  –  Розвиток  

Пам’ять  –  Розвиток  

Якщо в документах розглядають розвиток мислення, пам’яті, 

мовлення, здібностей тощо різних груп людей, то ПР будують за моделлю:  

Об’єкт (категорія людей) – Розвиток пам’яті (мислення, мовлення, 

здібностей тощо) 

Наприклад: 

Діти з особливими потребами  – Розвиток мовлення  

Дошкільнята   – Розвиток здібностей  

Молодші школярі   – Розвиток мислення  

Школярі   – Розвиток пам’яті  

Особливу увагу слід звернути на предметизацію понять, які 

позначають основними термінами і похідними від них, досить близькими за 

звучанням, але різними за значенням, як от: мова і мовлення, логіка і логічне 

мислення тощо. Зокрема, «Логіка» – це наука, розділ філософії. У складі ПР 

це слово може виступати тільки як заголовок ПР:  

Логіка  –  Історія  

Логіка  –  Викладання 

Логічне мислення – це вид розумового процесу, під час якого людина 

використовує логічні конструкції й готові поняття. Поняття «Логічне 

мислення» використовують як заголовок ПР, якщо в документі йдеться про 

нього в цілому, незалежно від об’єкта дослідження:  

Логічне мислення  –  Розвиток 

Якщо в документах розглядають розвиток логічного мислення групи 

людей, то застосовують модель ПР із заголовком, що називає групу людей, за 

схемою:  

Об’єкт (категорія людей) – Розвиток логічного мислення  

Як підзаголовок використовують ЛО «Розвиток логічного мислення»:  

Діти з особливими потребами – Розвиток логічного мислення 

Особи з порушенням слуху – Розвиток логічного мислення 

Студенти  – Розвиток логічного мислення 

Документи, присвячені вченням, науковим напрямам, школам, 

доктринам, теоріям, системам, предметизують у межах конкретної науки за 

формулою «Наука – Вчення»: 

Освіта  –  Національна доктрина 

Педагогіка  –  Наукові школи 

Документи, що висвітлюють вчення, теорії, системи тощо, авторами 

яких є окремі особи і які не мають власних назв, відображають під іменами 

цих осіб: 

Макаренка система 

Дальтона план 
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але 

Джемс В.   –  Філософські погляди  

Кант І.  –  Педагогічна доктрина 

Толстой Л. М.  –  Педагогічне вчення 

Документи, що висвітлюють психологічні системи, школи, напрями, 

концепції тощо, засновниками яких є окремі особи, але які мають власні 

назви, подають під назвами цих систем, шкіл, напрямів: 

Біхевіоризм  (Дж. Б. Уотсон, В. М. Бехтєрев) 

Гештальтпсихологія (М. Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка) 

Гуманістична психологія  (А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Оллпорт) 

Неофрейдизм  (К. Хорні) 

Психоаналіз (фрейдизм) (З. Фрейд) 

Структуралізм  (Е. Тітченер) 

Функціоналізм  (В. Джемс) 

У зв’язку з переходом на машиночитну каталогізацію, де 

бібліографічний запис – це єдине ціле, що складається із зон описової 

каталогізації та змістового опрацювання документа, контрольовані елементи 

в усіх зонах слід представляти одноманітно. Для цього у ДНПБ України ім. 

В. О. Сухомлинського застосовують технологію авторитетного контролю. 

Основою для формування авторитетних записів слугує «Словник предметних 

заголовків». Для підвищення рівня уніфікування й зменшення 

інформаційного шуму, уникнення невиправданого збільшення обсягу бази 

даних «Авторитетний файл «Предметні заголовки»», каталогізатори 

створюють переважно однорівневі записи без використання тематичних, 

географічних, хронологічних і формальних підзаголовків. Підполя 

«Тематичний підзаголовок», «Географічний підзаголовок», «Хронологічний 

підзаголовок» та «Формальний підзаголовок» заповнюють з відповідних 

словників у процесі формування ПР після введення предметного заголовка 

через AUTHORITY-файл. Технологічні процеси формування бази даних 

авторитетних файлів «Предметні заголовки» тісно пов’язані з особливостями 

використовуваної САБ «ІРБІС64»; їх регламентують відповідні інструкції, 

розроблені фахівцями бібліотеки. 

З огляду на сказане, можна зробити висновок, що мова ПР є 

ефективним засобом індексування й пошуку інформації лише за наявності 

єдиної системи предметизації та стандартизованого словника предметних 

заголовків, представленого в ЕК у формі авторитетного файлу. Тому 

великого значення набуває уніфікація, що полягає в розробленні загальних 

принципів предметизації, удосконаленні предметизаційної ІПМ і створенні 

авторитетних файлів предметних рубрик, які уможливлюють глибокий і 

результативний пошук в ЕК, гарантують його повноту і точність, слугують 

контролюючим словником для організації тематичного доступу до 

бібліографічних записів документів.  
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КНИЖКОВА КОМУНІКАЦІЯ – ВАГОМИЙ ЧИННИК 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОГРЕСУ 

 

В сучасній культурній комунікації особливого значення набуває 

термін «масова». Мас-медія, масова культура – без них неможливо уявити 

сучасний світ. Книга традиційно протистоїть процесам масовизації культури. 

«Книга була елементом побуту індивідуальності і її частиною приватного 

життя, внутрішнього світу душі. Зараз, у підсумку розвитку 

індивідуалістичної цивілізації, сталось злиття: комунікація всіх з усіма через 

комп’ютери в Інтернеті – світова проникність всіх усіма – і немає людини на 

самоті».  

Вона в першу чергу спрямована на людську індивідуальність. В цей же 

час книга і книжковий світ відчувають на собі вплив масових комунікаційних 

структур, який проявляється, наприклад, в розповсюдженні масової книги, 

що характеризує сьогоднішній день. Це пов’язано з економічними 

механізмами, і з особливим значенням, яке притаманне сучасній культурі, яка 

впливає на формування суспільної думки, смаків і переваг. 

Отже, книги можна визначити елементом інформаційної сфери життя 

суспільства, що виконують при цьому низку важливих  соціальних функцій 

(однією з головних серед яких є інформаційна). Їх належне виконання 

потребує, з одного боку, інституціоналізації процесу книговидання через 

створення відповідних організаційних структур (видавництв та 

розповсюджувальних мереж), а з іншого – створення державою відповідних 

умов для розвитку даної галузі. 

Книжкова комунікація завжди сприймалася як вагомий чинник 

цивілізаційного прогресу, духовного й інтелектуального розвитку 

суспільства. В умовах збільшення обсягу інформації книжковій комунікації 

все важче долати технічні бар’єри на шляху руху повідомлення від автора до 

читача. Поширення ж нових засобів комунікації сприяло подоланню цих 

перешкод, однак, створило технологічну загрозу книжковій комунікації в 

трансляції основних смислів. 

Водночас, слід зважати на те, що книжкова комунікація є унікальною 

підсистемою соціальних комунікацій, яка здійснює селекційний відбір 

інформації за ціннісними ознаками, а тому подолання технічних, соціальних 

та психологічних бар’єрів на шляху повідомлення від автора до читача 

можливе лише за умов взаємодії та взаємовпливу книжкової та електронної 

комунікацій. Вирішення цієї проблеми передбачає розробку концептуальних 

засад функціонування і розвитку системи книжкової комунікації та 
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визначення її перспектив в умовах розгортання електронного 

комунікаційного простору. 

Однак можна констатувати, що й на сьогоднішній день немає 

цілісного дослідження книжкової комунікації в системній єдності всіх її 

елементів і підсистем. Проведення такого дослідження має важливе соціальне 

й професійне значення, оскільки створює теоретичне підґрунтя успішного 

розвитку й інтеграції книжкової комунікації як унікальної системи, що 

забезпечує суспільство надійною, достовірною, перевіреною інформацією, в 

якісно нове комунікаційне середовище. 

Сформована впродовж кількох тисячоліть книжкова комунікація була 

й залишається могутньою рушійною силою цивілізаційного процесу, 

впливовим чинником соціального, політичного, економічного, духовного, 

технічного розвитку інформаційного суспільства та суспільства знань. 

Незважаючи на конкуренцію з іншими комунікативними засобами, книга 

продовжує викликати довіру суспільства як найнадійніший засіб передачі 

верифікованої інформації, відповідальність за яку несе не лише автор, а й усі 

комунікативні посередники, представлені інституціями книговидання, 

книгорозповсюдження та книгозберігання, які здійснюють селекцію видань 

за їх змістовними та якісними ознаками комунікації як самобутньої 

підсистеми соціальної комунікації. 

На сучасному етапі теоретичного осмислення книжкової комунікації 

спостерігається унікальність книги як засобу комунікації, що полягає, 

насамперед, у її соціально-функціональному призначенні, і зумовлює 

необхідність теоретичного виокремлення книжкової тенденції та органічного 

поєднання книгознавчого, інформаційного та комунікативного підходів, що 

сприяє науковому осягненню її системних зв’язків, як чинника 

перспективного розвитку книжкової комунікації, з одного боку, як 

унікальної, самобутньої, самодостатньої системи, а з іншого, — як базової, 

головної підсистеми сучасної системи соціальних комунікацій.  
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Бібліотека – це організм, який буде живим  

тільки тоді, коли він змінюється разом із  

суспільством в цілому та користувачами зокрема. 

А. Збитнєвська 

 

В нових політичних, економічних, соціальних умовах, які 

характеризують сьогодення, тих функцій, які традиційно виконувала 

бібліотека в суспільстві, вже недостатньо. 

Сьогодні, на жаль, спостерігається певна байдужість сучасних 

студентів до книги, до читання. Зацікавити «планшетного» читача дедалі стає 

важче. Читання стає все прагматичнішим, а не для «душі», хоча саме 

високохудожня література розвиває творче натхнення, фантазії, мислення. 

Інтернет замінює процес живого спілкування з книгою. Поки що книга і 

комп’ютер мирно співіснують, доповнюючи один одного. А що буде далі – 

покаже час. 

Зараз існує багато різних установ, які є конкурентами бібліотек. Але 

основною перевагою книгозбірень є те, що вони – безкоштовні. Тому дуже 

важливо бібліотекарям психологічно пристосуватися до сучасних умов, 

підвищувати свій професійний рівень, бути готовим до інновацій, 

застосовуючи творчий підхід для подолання пасивності серед своїх читачів. 

Саме цього вчить бібліотечний маркетинг, мета якого – максимальне 

задоволення користувачів та підняття іміджу бібліотеки. Діяльність бібліотек 

повинна користуватися попитом, що є стрижневою основою маркетингу. Він 

повинен пронизувати всю бібліотечну діяльність тому, що він починається з 

користувача і закінчується користувачем. 

Це вимога часу. Щоб бібліотечні послуги були затребувані, необхідно 

зробити відвідування читача важливою подією. Це непросто, адже наш 

читач – це переважно підлітки і молодь, а ця категорія найбільш вибаглива. 

Вони із задоволенням ідуть на ті заходи, які їм близькі по духу, по формі 

проведення й інтерактивному накалу. Тому, поряд з традиційними методами 

бібліотечної роботи намагаємось застосовувати нестандартні зміст і форму, 

нове бачення, нові засоби комунікації тощо. 

Добре себе зарекомендували різноманітні акції. Уже доброю 

традицією стала щорічна акція «Книжковий Миколай завітав у коледж 
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культури і мистецтв». Кращі читачі отримують подарунки, боржники – 

символічні прутики з нагадуванням про заборгованість. Акція «Відзначення 

кращих читачів» з різних номінацій («Найбагатший формуляр», 

«Бібліотечний волонтер», «Пунктуальність й акуратність», «Ерудиція й 

допитливість», «Найактивніший відвідувач») відбулася в рамках тематичного 

вечора «Її Величність книга запрошує…». Крім цінних подарунків номінанти 

отримали дипломи. Дуже ефективна акція «День забудькуватого читача». 

Практикуємо у своїй діяльності малі форми масової роботи, які не 

потребують ні великих затрат ні часу, такі як інформхвилинка (коротке 

інформаційне повідомлення на яку-небудь тему), зустріч-інтерв’ю, 

бібліотечний десант, експрес-вікторина, дегустація літературних новинок, 

день веселих витівок, літературні загадки, літературний флешмоб, майстер-

клас та ін. 

З цікавістю взяли участь наші читачі в арт-зустрічі «Художня 

спадщина великого Кобзаря». Вахта пам’яті «Голодомор 1931–1933 рр. – 

геноцид українського народу» надихнула їх на глибокі роздуми про сенс 

життя. 

Цьогорічний бібліотечний уїк-енд, присвячений Всеукраїнському дню 

бібліотек «зачепив» багатьох. Разом із «смаколиками» бібліотекарі 

організували для своїх користувачів добірки різнотематичних документів-

новинок (детективи, фантастика, історична тематика, твори про кохання, 

пригодницька література) під назвою «Читати – це престижно». Спрацювало! 

Багато з представлених творів вибрано читачами. Приємним подарунком для 

нас, бібліотекарів, стали записи читачів з привітаннями, побажаннями, 

відгуками про роботу бібліотеки коледжу у символічній книзі. 

Не пропав інтерес у наших читачів до диспутів. Нещодавно у 

читальній залі було проведено диспут на тему «Закоханість чи кохання», де 

бібліотекарі взяли участь. Відкритий перегляд художньої літератури на тему 

кохання надихнув багатьох присутніх почитати «щось романтичне». Для 

їхньої уваги бібліотекарі представили також рекомендаційний список 

літератури «Гімн коханню». 

Разом з колегами філологами в бібліотеці створена літературна 

вітальня, де часто проводяться літературні вечори, вечори поетичного 

настрою, вечори-посвята та ін. 

Поширена технологія масової роботи у нашій бібліотеці виставкова. 

Для того, аби читач не пройшов мимо виставки намагаємось придумати якусь 

родзинку чи то в оформленні, чи подачі матеріалу. Тому часто практикуємо 

бібліотечні виставки з «приставками»: виставка-кросворд («О рідне слово, 

хто без тебе я?» - розроблено два кросворди «Літературна піраміда» та 

«Літературна павутина»), виставка-загадка («Відгадай, хто мій господар»), 

виставка-реквієм («Данина шани»), виставка-галерея, виставка-враження 

(«Мій улюблений твір»), виставка-вдячність («Бібліотека їм вдячна»), 

виставка-досьє («Твої права – твоє життя»), виставка-вікторина («Колір 

надії – колір перемоги»). До речі,  остання дуже популярна серед читачів, 
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адже тема дуже актуальна. Література, представлена на ній різноманітна 

(довідники, монографії, історичні факти, документальні хроніки та ін.). Всі 

ми знаємо, що Україна ніколи не виступала агресором по відношенню до 

своїх сусідів чи будь-кого. Та, на превеликий жаль, протягом всього свого 

існування змушена час від часу боронити свою незалежність, соборність, 

цілісність.  

Питання вікторини «Чи знаєш ти історію свого народу?» розроблялись 

на основі представлених книг і висвітлюють історичні події різних епох, а 

також події сьогодення. Наші студенти мають можливість перевірити й 

поглибити свої знання з історії України, а також пройти своєрідний «тест» на 

міцність патріотичного духу справжнього українця. Подобаються нашим 

читачам озвучувані виставки нотних видань («Заслужено визнані», «Велетні 

світової культури та ін.»). Тихе звучання музики у читальній залі чарує всіх 

відвідувачів без винятку. Протягом року оформляється величезна кількість 

тематичних, персональних виставок. Майже всі масові заходи, які 

проводяться в коледжі супроводжуються бібліотечними виставками, які є не 

тільки інформаційною окрасою, а й естетичною.  

Мають успіх і віртуальні виставки («Висока місія музики», «Феномени 

української культури» та ін.) Виставкова робота висвітлюється на сайті 

коледжу. Організовуючи бібліотечні виставки прагнемо, щоб після перегляду 

читачами у них було бажання сперечатись, роздумувати, робити висновки, 

формулювати думку. 

Одним із напрямів бібліотечної роботи є довідково-бібліографічна 

діяльність. Довідково-пошуковий апарат в постійному русі до збагачення. На 

сьогодні ведуться три каталоги (ЕК у т.ч.), 19 різнопланових картотек. 

Бібліотека випускає поточний інформаційний бюлетень нових надходжень, 

рекомендаційні та інформаційні  списки. Ефективною формою надання 

інформації читачам слугують тематичні папки-досьє (38 папок) на актуальні 

теми. Зібрано й систематизовано теку накопичувач «Про нас пишуть», 

випущено літопис життя бібліотеки «Історія бібліотеки коледжу культури і 

мистецтв в іменах». 

Але найбільш вагомою, на нашу думку, стало створення 

бібліографічного покажчика «Безцінний дарунок». Це каталог книг, на яких 

стоять автографи авторів, укладачів, упорядників і просто людей, які щиро 

поділилися власним бібліотечним набутком з нами. Тому ці видання для нас 

безцінні. З особливою бережністю і великим інтересом користуються цими 

книгами вдячні читачі нашої бібліотеки. 

Бібліотекарі разом з читачами започаткували зошит вдячності й шани 

великому Кобзареві. Це послання сучасників у вічність. На основі цих міні-

творів випущено стіннівку під такою ж назвою. Також випущено ряд 

стіннівок, в яких багато цікавої й корисної інформації про життя нашої 

бібліотеки, коледжу, а також бібліотечної сфери загалом («Бібліотека у моєму 

житті», «Книга – це знання. Знання – це багатство. Будьмо багаті!» ).  
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Інформаційна робота бібліотеки, щоб бути ефективною, повинна 

носити систематичний, оперативний, випереджаючий характер. Це стосується 

в першу чергу читачів-викладачів. Групове інформування викладачів 

відбувається шляхом складання інформаційних списків: нових надходжень,  

списків з актуальних педагогічних проблем тощо. Для послуг керівництва 

ведеться картотека ДЗК (диференційоване забезпечення керівництва), для 

викладачів-предметників, для яких навчально-методичної літератури обмаль, 

ведеться картотека ВРІ (вибіркове розповсюдження інформації). 

Для уваги педколективу у читальній залі створено 2 методичних 

кутки: «Творча лабораторія викладачів Ужгородського коледжу культури і 

мистецтв» та «Інноваційні технології навчання». Намагаємося для наших 

колег бути не тільки помічниками, а й партнерами у виховному та 

навчальному процесі. 

Реформування бібліотеки, виховання мислячого, грамотного, 

вдумливого користувача немислиме без сучасних новітніх технологій. Для 

послуг наших користувачів придбано 5 комп’ютерів, телевізор, DVD – плеєр, 

проектор, принтер, ксерокс. 

Але для досягнення мети свого існування цього замало. У процесі 

роботи з новими типами читачів постійно задаємось питаннями: які види 

бібліотечних послуг їм потрібні, як змінити технології в організації 

бібліотечного обслуговування, що зробити так, щоб було цікаво. Звісно, 

задумів-ідей багато. Розуміємо, не все так просто втілити в життя. Та все ж 

колектив бібліотеки з оптимізмом дивиться вперед, докладає багато зусиль 

для підняття іміджу бібліотеки, для максимального задоволення потреб 

наших користувачів. 
 

 

УДК 027.7:001.89 

Ірина Леонідівна Маловська, 

завідувач науково-методичного відділу наукової бібліотеки  

Київського національного університету культури і мистецтв 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ У БІБЛІОТЕЦІ 

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

Об’єктивною тенденцією світового розвитку в умовах сьогодення є те, 

що наука стала провідним фактором прогресу. Вирішення будь-яких 

соціальних проблем вимагають, перш за все, наукового обґрунтування.  

Тому основною ланкою суспільного розвитку в XXI столітті стає 

інтелектуальний працівник, а бібліотеки стали інтелектуальними центрами 

науки. 

Адже більшість бібліотечних процесів, починаючи від комплектування 

фонду (роботи з науковою книгою) і закінчуючи доведенням її до 

користувачів (підготовкою  бібліографічних покажчиків,  інформаційно-
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аналітичних матеріалів), потребують різнобічних знань та навичок, тісно 

пов’язаних з науковою діяльністю.  

Сьогодні науково-дослідна робота бібліотек, як зазначає Г. Солоіденко 

характеризується багатогранністю, відповідно до типу і виду бібліотек має 

свої особливості та суттєві відмінності. Якщо раніше тематика наукових 

досліджень була єдиною для бібліотек усього пострадянського простору, 

проводилася централізовано і відрізнялася лише за регіональними 

особливостями, то зараз вибір наукових тем здійснюється бібліотеками 

самостійно, без погодження з бібліотеками інших систем та відомств.  

Науково-дослідна робота (НДР) є одним з основних напрямків 

діяльності бібліотеки вищого навчального закладу. 

Напрями науково-дослідної роботи визначаються за допомогою 

моніторингу змін в діяльності бібліотеки, аналізу рівня роботи підрозділів, 

які сприятимуть впровадженню нових технологій у роботу бібліотеки та 

покращують інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів. 

На сьогодні можна виділити такі напрями науково-дослідної 

діяльності бібліотеки вищого навчального закладу, як: 

• науково-дослідна робота – що має на меті аналіз, оцінку, зіставлення 

і узагальнення наукових результатів діяльності бібліотеки, розробку 

затвердженої тематики НДР в області бібліотекознавства, книгознавства та 

інформатики, направлених на вдосконалення бібліотечного і інформаційно-

бібліографічного обслуговування студентів, викладачів і співробітників 

університету. 

• науково-методична робота – що має на меті застосування в практиці 

роботи результатів наукових досліджень і досвіду роботи інших бібліотек, 

розробку науково-обґрунтованих рекомендацій і організаційно-методичних 

матеріалів. 

• науково-бібліографічна робота – що має на меті науково-

бібліографічний супровід наукової роботи вузу і бібліотеки, що завершується 

виданням покажчиків, аналітичних оглядів. 

Теми наукових досліджень та відповідальні виконавці вибираються 

бібліотекою самостійно і затверджуються директором.  

Загальне керівництво НДР здійснює директор бібліотеки, а завідувач 

науковим відділом формує проблематику НДР в бібліотеці, здійснює 

організацію наукових досліджень, бере участь в складанні перспективних і 

поточних планів науково-дослідної роботи бібліотеки, бере участь в 

складанні звітів про НДР бібліотеки, контролює виконання планів НДР 

відділами, бере участь в організації НДР, наукових конференцій і семінарів; 

надає методичну допомогу підрозділам НБ КНУКіМ у проведенні НДР з 

відповідної тематики. 

Науково-дослідна робота бібліотеки вищого навчального закладу 

направлена на: 
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 розвиток наукових основ вдосконалення бібліотечно-бібліографічного, 

інформаційного обслуговування науково-викладацького складу, студентів 

вишу; 

 створення раціональної технології, підвищення ефективності і якості 

роботи бібліотеки; 

 проведення інформаційних аналізів для визначення основних напрямів 

розвитку бібліотеки. 

Підставою для проведення НДР служать перспективні і річні плани 

роботи бібліотеки, плани проведення наукових досліджень і інших наукових 

заходів у закладі. 

Науково-дослідну роботу повинні вести всі відділи бібліотеки 

відповідно до свого профілю, а також планів науково-дослідної роботи 

бібліотеки.  

НДР ведуть наступні категорії співробітників: завідувачі відділами, 

секторами, головні бібліотекарі, головні бібліографи, до НДР можуть 

залучатися і інші категорії співробітників. Виконання окремих тем НДР 

можуть досліджуватися з викладачами кафедр, а також спільно з іншими 

бібліотеками і установами. 

Результати НДР співробітників бібліотеки представляються у вигляді: 

 наукових звітів – заступник директора бібліотеки, зав. науково-

методичним відділом; 

 статей – для публікацій в центральних органах інформації;  

 доповідей і повідомлень – на наукових конференціях, семінарах, 

нарадах, бібліотечних, університетських рівнях.  

Публікаціям НДР сприяє значна кількість професійних періодичних 

видань з науковим статусом : «Бібліотечний вісник», «Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія», «Вісник Книжкової палати».  

Крім періодичних видань, провідні наукові бібліотеки та бібліотеки 

вишів України видають збірники праць, де наукові дослідження подані у 

широкому асортименті. Активно долучаються до наукових досліджень і 

видають окремі видання та серії вісників з бібліотечної та книговидавничої 

проблематики провідні виші: Київський національний університет культури і 

мистецтв, Харківська державна академія культури, Національна академія 

керівних кадрів культури і мистецтв та ін. 

Таким чином, нові завдання, які стоять перед бібліотеками вищих 

навчальних закладів, окреслили роль науково-дослідної діяльності, здійснили 

нову організацію наукових досліджень, сформували основні завдання, зміст 

та управління науково-дослідної роботи, визначили нові напрями та теми 

досліджень НДР у бібліотеці. 
 

 

 

 

 



Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації 

150 

УДК 304.4:001 

Юлія Миколаївна Мяшкур,  
аспірант Київського національного університету  

культури і мистецтв 

 

НАУКОВА РОЗРОБКА ПРОБЛЕМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСТОРИЧНИХ 

ТА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ПОДІЙ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ 

 

Наукова розробка проблем реконструкції історичних та культурно-

мистецьких подій суспільного життя набуває в останні десятиліття все 

більшої актуальності на тлі зростаючого інтересу до історії, культурних 

процесів в Україні та в світі, в контексті проблем взаємозв’язку минулого й 

майбутнього, духовного і матеріального, вивчення взаємовпливів 

національної та соціальної психології в добу інформаційного суспільства. 

Реконструкція – це метод, що дозволяє шляхом співставлення даних 

археології, мистецьких творів, писемних джерел, наукових праць та 

експериментальної перевірки відтворити  втрачений об’єкт (якщо йдеться про 

предмет), або обставини, перебіг минулих подій.  

Спроби використання різних експериментальних методів в історії, 

археології та етнографії мають давню традицію, і можна назвати ряд відомих 

учених, які вважали їх невід’ємною і серйозною складовою частиною 

наукового дослідження. Вважається, що в рамках історичної науки вперше до 

методу реконструкції та експерименту звернувся німецький вчений Андреас 

Альберт Роде (1682–1724), який виготовив і випробував репліку крем’яної 

сокири і його співвітчизник Якоб фон Мелло (1659–1743), який займався 

реконструкцією давньої кераміки в Північній Німеччині.  

У ХХ ст. була відкрита нова сторінка в розвитку даного методу 

історичних досліджень. У 1922 р. виникає принципово нова форма 

археологічного експерименту, що поєднує в собі досягнення всієї системи 

історичних наук. Техніка та методика реконструкції значно ускладнилися, 

дослідження набули комплексного характеру, а учасники експериментів 

воліли використовувати методики «занурення в історичну епоху», «злиття з 

історією» і т.п. Сплеск суспільного інтересу до експериментальних методів 

історичних досліджень був тісно пов’язаний з ім’ям норвезького дослідника, 

мандрівника і популяризатора методів історичної реконструкції Тура 

Хейєрдала. Його морські експедиції на плоту «Кон-Тікі», на очеретяних 

суднах «Ра І» і «Ра ІІ», сконструйованих на основі давньоєгипетських 

зображень та на копії очеретяного човна шумерів «Тигрис» привернули увагу 

всього світу. З часом історичний експеримент зацікавив не тільки археологів,  

істориків і етнографів, а й фахівців у галузі соціології, психології (в першу 

чергу дослідників психології групової поведінки), екології та інших наук.  

На сучасному етапі розвитку історична реконструкція являє собою 

неоднорідне інтегроване явище, в якому можна виділити три принципово 
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різні напрями (науковий, музейно-освітній та любительський), що 

відрізняються метою діяльності і підходом до самого процесу реконструкції.  

Наукова реконструкція має за мету відновлення втраченого об’єкту з 

максимальною точністю, у відповідності до прототипу (з урахуванням 

матеріалів і технологій стосовно матеріальних об’єктів), відтворення місця, 

оснащення, психологічної атмосфери, послідовності стосовно подій 

культурно-мистецького життя. Здійснюється системний підхід до вивчення як 

окремих об’єктів матеріальної культури, так і явищ нематеріальної культури 

в цілому. Наукові розробки спираються на принципи:  

1) історизму, тобто об’єктивного дослідження витоків художнього 

витвору чи мистецької або суспільної течії, всеохоплюючої духовності, їх 

місця в суспільстві, їх впливу на суспільне життя;  

2) взаємозв’язку між суспільним виробництвом та культурою, (при 

цьому треба враховувати складний та суперечливий характер цього зв’язку, 

адже культура, маючи самостійний характер, не прямо відображає зміни у 

матеріальному виробництві). Використовуються діахронні, синхронні, 

порівняльно-історичні, структурно-функціональні, системні та інші методи 

дослідження історії української та зарубіжної культури, а також запозичені з 

інших наук, таких як соціологія, психологія, антропологія, біологія, 

кібернетика, семіотика, етнографія.  

Історична реконструкція активно використовується в музейній 

діяльності.  

В роботі музеїв виправданим вважаємо лише науково  обґрунтоване 

моделювання звичаїв, обрядів, зразків музичної культури. Треба зауважити, 

що в цьому випадку необхідно представляти максимально якісно 

реконструйовані предмети, звичаї, музичні твори тощо, та чітко 

відстежувати, щоби не перейти тонку грань коректності, перетворивши 

реконструкцію на театралізацію. Звісно, реконструкція має «відсотковість» 

відповідності прототипу предмета чи події. Важливо, щоб цей відсоток був 

якомога вище. Для досягнення максимального результату в процесі 

реконструкції необхідно дотримуватись певних правил: 1) безумовна повага 

до культури країни, явища якої є предметом роботи, 2) використання 

достовірних історичних джерел, 3) максимальне обмеження використання 

сучасних технологій, 4) підсумок роботи повинен бути результатом 

співставлення кількох джерел, 5) чітка відповідність часовому, географічному 

та естетичному принципам.  

У сімдесяті-вісімдесяті роки ХХ століття в різних країнах світу 

з’являються центри експериментальної археології (наприклад, Культурний 

центр «Лайкакота» в Болівії (Ла-Пас), «Норск Фольке музеум» і 

«Лілленхаммер» у Норвегії, Центр експериментальної археології в Лейре 

(Данія), комплекс німецьких і слов’янських поселень XIII ст. в Дюппеле та 

ін.; у США різні центри історико-етнографічної реконструкції зазвичай тісно 

пов’язані з системою національних парків (National Park Sistem). 
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У 1987 р. в Норвегії в рамках Міжнародного руху за нове 

музеєзнавство спеціальна нарада виробила рекомендації для музеїв (в тому 

числі і музеїв під відкритим небом): 1) намагатися відображати в експозиціях 

не тільки побут, але й функції різних предметів, а також процеси і явища, що 

характеризують народну культуру; 2) визначити серйозним і перспективним 

завданням моделювання культурного ландшафту, утримання домашніх 

тварин, відродження традиційних ремесел і народного прикладного 

мистецтва з метою «пожвавлення» музейних експозицій. 

Ще один дуже поширений напрямок історичної реконструкції  – 

аматорський – отримав поштовх до розвитку кілька десятків років тому і з 

часом трансформувався в потужний інтернаціональний рух. Найвідоміші і 

найбільші асоціації історичної реконструкції, що існують в даний час і які 

об’єднують десятки і навіть сотні більш дрібних однотипних організацій 

(військово-історичні, історико-етнографічні клуби, фольклорні колективи, 

культурні товариства і т.д.), були засновані ще в 70-х роках. Більшість з них 

вже пройшли аматорський рівень розвитку і перетворилися у великі 

комерційні організації, які тісно співпрацюють із шоу-бізнесом. За участю 

клубів історичної реконструкції знімається більшість сучасних художніх і 

науково-популярних історичних фільмів, влаштовуються лицарські турніри, 

проводяться знамениті битви давнини, відзначаються свята, які прийшли до 

нас з далекого минулого. Крім того, клуби ведуть серйозні експериментальні 

дослідження, просвітницьку та загальноосвітню роботу.  

Вивчаючи історію культури, треба мати велику толерантність. Історію 

треба розуміти, осмислювати (не висміювати, не засуджувати). У зв’язку з 

цим слід дотримуватися тенденції: не зосереджувати всю увагу на емоційній 

критиці певних  трагічних подій історії, мистецтва, культури,  окремих 

історичних особистостей (антилюдські дії яких негативно впливали на 

розвиток культури), а наголошувати на тому, як у таких жахливих умовах ця 

культура вижила, розвивалась і продовжує давати світу шедеври мистецтва, 

зразки гуманізму, високої моральності.  
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РОЛЬ МУЗЕЇВ У СФЕРІ ОХОРОНИ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ 

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД 
 

Як відомо Україна приєдналась до Конвенції про охорону 

нематеріальної культурної спадщини (далі – Конвенція) у 2008 році, що 

накладає на державу певні зобов’язання по виконанню цієї Конвенції. 

Оскільки тема нематеріальної культурної спадщини для України є новою це 

значно уповільнює процес впровадження ряду положень Конвенції. Метою 
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цього матеріалу є поширення інформації про значення нематеріальної 

культурної спадщини (НКС) для розвитку суспільства та роль інституцій 

культури, зокрема музеїв, у сфері її охорони. 

Перш за все слід зазначити, що ЮНЕСКО розглядає нематеріальну 

культурну спадщину як глобальне явище, що включає різноманітні практики і 

вираження, прояви та покази, знання та навички, які спільнота, групи осіб 

визнають частиною своєї спадщини. Ця спадщина проявляється у таких 

галузях як усні традиції та вираження, виконавське мистецтво та соціальні 

практики, обряди, традиційні ремесла та фестивальні події, знання і практики 

про природу і всесвіт. 

Не менш важливим для усвідомлення ролі нематеріальної культурної 

спадщини є визнання того фактору, що ця спадщина постійно відтворюється 

саме людиною, зокрема певними спільнотами та групами осіб, під впливом 

їхнього оточення та історії, їхньої взаємодії з природою. Вона передається від 

покоління до покоління, що спонукає до формування у спільноти почуття 

самобутності й поваги до своєї спадщини. Таким чином питання подальшого 

існування (життя) цієї спадщини, а також забезпечення її охорони, залежить 

від самої людини та її участі у процесі передачі знань про неї. Мова іде як про 

активну участь усіх громадян країни, так і самих носіїв нематеріальної 

культурної спадщини.  

Виходячи з того, що нематеріальна культурна спадщина – це 

багатогранне явище, заходи щодо її охорони включають цілий комплекс дій, 

що мають забезпечити життєздатність цієї спадщини – тобто передачу її 

наступним поколінням. Відповідно до положень Конвенції, охорона 

нематеріальної культурної спадщини передбачає здійснення таких заходів, як 

її ідентифікація, документування, дослідження, збереження, захист, 

популяризація, підвищення її ролі, її передача, зокрема шляхом формальної 

та неформальної освіти, а також відродження різних аспектів такої спадщини. 

Звісно, що реалізацію такого комплексу заходів не можливо ефективно 

здійснювати без залучення до неї різних інституцій культури, освіти і науки, 

як державних так і недержавних. 

Усвідомлюючи існування великого пласту традицій, обрядів, практик 

та інших елементів НКС України, які не були до сьогодні ідентифіковані, а 

інформація про них не вийшла за межі їх побутування, держава має в першу 

чергу забезпечити виявлення елементів НКС, їх фіксацію, дослідження і 

передачу знань про них, а також популяризацію цієї спадщини. Роль держави 

полягає саме у залученні до цього процесу охорони НКС різних 

заінтересованих сторін – від державних інституцій до представників 

спільнот – носіїв спадщини, заохочуючи останніх до передачі знань 

наступним поколінням. Не менш важливим питанням є створення умов для 

передачі знань про НКС та підвищення зацікавленості громадян до вивчення 

свої спадщини. 

У 2013 році Україна вперше представила свою нематеріальну 

культурну спадщину у Репрезентативному списку нематеріальної культурної 
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спадщини людства (список ЮНЕСКО) елементом «Петриківський 

декоративний розпис». Ця подія привернула велику увагу не лише наукових і 

професійних кіл та чиновників, а й громадськості країни. Як до самої події, 

так і після неї в Україні відбувались різнопланові заходи, що мали на меті 

привернути увагу населення до елементу «Петриківський декоративний 

розпис» та підвищити їх обізнаність про роль нематеріальної культурної 

спадщини загалом. 

Саме музеї взяли на себе функцію популяризації нематеріальної 

культурної спадщини, передачу знань про неї із залученням самих носіїв 

спадщини. Маючи в своїх фондах багаті колекції предметів, що пов’язані із 

різноманітними елементами НКС, ряд музеїв країни започаткували низку 

акцій, що певним чином «оживили» їх колекції та сприяли заохоченню 

громадян до вивчення своїх традицій. Так, у Дніпропетровському 

художньому музеї, який має велику колекцію робіт із петриківським 

розписом, стало традицією включати до програми музею проведення 

майстер-класів з петриківського розпису. Таким чином відвідувачі музею не 

лише знайомляться візуально з петриківським розписом, а й отримують 

знання про нього. Подібні акції відбуваються й в інших музеях України, 

зокрема Національний музей українського народного декоративного 

мистецтва (м. Київ), Національний центр народної культури «Музей Івана 

Гончара» (м. Київ), Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та 

Покуття ім. Й. Кобринського (м. Коломия, Івано-Франківська обл.). Останній 

став площадкою для передачі знань про елементи НКС Гуцульщини, зокрема 

про елемент «Традиція косівської мальованої кераміки», яка має ще іншу 

назву «Гуцульська кераміка». Також цей музей є майданчиком для дискусій і 

обговорень питань охорони елементів НКС, що побутують у їх регіоні. 

Музеї сьогодні стали інформаційними і комунікаційними центрами, 

які зберігають і передають знання про нематеріальну культурну спадщину, а 

також приймають активну участь у ідентифікації НКС як певного регіону, так 

і України загалом. 

Сьогодні, у часи загострення суспільних конфліктів і дезорієнтації 

населення країни найбільшою необхідністю є підвищення інтересу 

українського суспільства до охорони культурної спадщини в усій її 

різноманітності. Саме розмаїття нематеріальної культурної спадщини є 

ключовим фактором національної та культурної ідентифікації суспільства та 

фактором подальшого стабільного розвитку. 

Роль музеїв сьогодні не має зводитись лише до зберігання і 

колекціонування, вона набагато складніша та важливіша і вимагає від музеїв 

налаштування на сучасні виклики і глобальні тенденції, що стоять перед 

суспільством. Музей має стати багатофункціональним центром, що не тільки 

популяризує національну культурну спадщину (матеріальну і нематеріальну), 

а й заохочує громадян країни до усвідомлення її цінності і важливості. 
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БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО У КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ: 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ 
 

Краєзнавча робота є необхідним фундаментом, який не лише 

привертає до бібліотек читачів, а й згуртовує навколо себе національно 

свідому громадськість. Молодь повинна глибоко вивчати, добре знати 

природні особливості та історико-культурні надбання рідного краю. 

Важливою складовою дослідження краєзнавства на сучасному етапі є 

відкриття і введення у науковий обіг невідомих раніше архівних матеріалів, 

які зберігаються у державних центральних, обласних, міських та районних 

архівах, архівних зібраннях музеїв, бібліотек, місцевих товариств охорони 

пам'ятників історії та культури. 

В умовах національно-культурного відродження України на сучасному 

етапі виняткового значення набувають питання  подальшого розвитку 

історичного краєзнавства, яке відіграє важливу роль у формуванні 

національної самосвідомості, відродженні духовної  культури українського 

народу, його патріотизму [3]. 

Бібліотеки країни проводять потужну роботу по наданню допомоги 

широким колам читачів, різноманітним установам, організаціям, 

підприємствам, вченим, спеціалістам народного господарства і культури в 

реорганізації економіки України, відродженні національної культури 

місцевих звичаїв і традицій, вихованню у громадян любові до рідного краю. 

Одним із перших нормативних документів у бібліотечній справі 

незалежної країни стало «Положення про краєзнавчу роботу бібліотек 

системи Міністерства культури і мистецтв України» [1], у якому відображена 

сучасна концепція бібліотечного краєзнавства. Також серед низки 

нормативно-правової бази необхідно відзначити Указ Президента України 

«Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні на період до 

2010 р. (2001 р.)», «Про забезпечення підготовки і випуску багатотомного 

енциклопедичного видання  «Звід пам’яток історії і культури України» 

(2001 р.) свідчать про державну підтримку справи збереження, вивчення та 

популяризації історико-культурної спадщини. 

Важливе значення для практичної діяльності має вивчення теорії та 

історії, організації та методики краєзнавчої бібліографії [8]. 

До проблеми краєзнавчих досліджень, зокрема до бібліотечного 

краєзнавства свідчить посилена увага українських науковців, фахівців 

бібліотечної справи. Вагомим внеском у формування, становлення 

вітчизняного бібліотечного краєзнавства є низка фундаментальних праць 
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Н. М. Кушнаренко. Особливо заслуговує на увагу підручник «Бібліотечне 

краєзнавство» [6], який займає чільну нішу у краєзнавчій підготовці 

бібліотечних спеціалістів. Грунтовними є публікації професорсько-

викладацьких колективів Харківської державної академії культури, 

Рівненського державного гуманітарного університету.  

Так, у науковий обіг українським науковцем Б. Якимовичем 

запроваджено термін бібліологічне краєзнавство, який означає пошук, 

фіксацію у публічних бібліотеках, приватних книгозбірнях книжок, які мають 

особливе значення для культури народу та публікацію результатів таких 

студій. Фактично бібліолог-краєзнавець розшукує та фіксує окремі 

примірники видань, що стали визначними віхами в історії та культурі 

кожного народу [9]. 

Бібліотечне краєзнавство має свою специфіку, якій найбільше 

притаманні комплексні форми популяризації краєзнавчих документів, серед 

яких: краєзнавчі дні (тижні, місячники); краєзнавчі читання; читацькі 

конференції, презентації, диспути; літературні вечори, зустрічі з відомими 

людьми краю; вченими-краєзнавцями; конкурси на кращого знавця краю; 

«Гра-мандрівка» по рідному краю, клуби та об’єднання краєзнавців, свята 

малих сіл. З’явилися і нові форми роботи: слайд-розповідь, радіо-прем’єра 

книги, краєзнавчі аукціони та  турніри, «звукові» виставки. Популярними 

серед користувачів книгозбірень залишаються традиційні форми – читацькі 

конференції, диспути, обговорення тем з краєзнавства [7]. 

На сучасному етапі бібліотечне краєзнавство потребує якісної 

професійної підготовки бібліотечних фахівців, здатних ефективно діяти в 

нових політичних, економічних, соціокультурних умовах розвитку регіонів 

України з огляду на реалії інформаційного суспільства. Мета навчального 

курсу «Бібліотечне краєзнавство», який викладається у КНУКіМ – 

сформувати у студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і 

бібліографія» систематизовані знання з історії, теорії, методики і організації 

краєзнавчої роботи в бібліотеці, показати закономірності і перспективи 

розвитку бібліотечного краєзнавства, привити навички бібліографування 

краєзнавчої літератури та її використання, а також застосувати набуті знання 

при створенні бібліографічних посібників про край, організації довідково-

бібліографічного апарату, довідково-бібліографічного обслуговування та 

бібліографічного інформування читачів із краєзнавства. Бібліотечне 

краєзнавство вивчається після того, як студенти оволодіють основами 

бібліотечних, бібліографічних і книгознавчих знань. В програмі, з 

врахуванням досягнень сучасного бібліографознавства та бібліотекознавства, 

дано характеристики всім напрямкам бібліотечного краєзнавства.  

Особлива увага звернута на актуальні питання, пов’язані з 

краєзнавчою роботою в умовах незалежної України та відродження 

національної культури. Інтерес до історичного минулого та сьогодення 

країни, вивчення її окремих територій нерозривно пов’язані з підготовкою 

студентської молоді до активної участі в різноманітних краєзнавчих заходах і 
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методики їх проведення, ґрунтового вивчення краєзнавчих бібліографічних 

ресурсів, їх використання та популяризації літератури про край. 

Курс лекцій читається згідно кредитно-модульної системи. Програмою 

курсу передбачено різноманітні форми вивчення та засвоєння студентами 

краєзнавчих знань: лекційні, семінарські і практичні заняття, виконання 

контрольних робіт, написання рефератів, укладання бібліографічних 

посібників краєзнавчого змісту. Закріплення теоретичного і практичного 

матеріалу також здійснюється при допомозі запитань для самоперевірки, 

тестування за кожною темою та складання заліку. З метою поглиблення знань 

студенти виконують самостійні завдання, спрямовані на аналіз картотек 

краєзнавчої літератури в бібліотеках та видань «Нові книги про …. область», 

«..область на сторінках преси», характеристиці краєзнавчих науково-

допоміжних бібліографічних посібників, виявленні особливостей методики 

підготовки краєзнавчих бібліографічних видань, складанні довідкових 

анотацій на краєзнавчі видання, ознайомленні з досвідом краєзнавчої роботи 

бібліотек та ін. 

Активно використовуються в навчальному процесі бібліографічні 

посібники, видані обласними універсальними науковими бібліотеками, серед 

яких: «Література про …область», «Календарі знаменних і пам’ятних дат», 

тематичні і персональні покажчики. При вивченні модуля «Історія», особливо 

цікавими є унікальні видання дореволюційного періоду (ХІХ – поч. ХХ 

століття), серед яких: «Подольскія Губернскія въдомости» (№ 11, 1847), 

«Волынь. Исторические судьбы Юго-западного края» (С.-Петергбургъ, 1888), 

«Статистический справочник по Полтавской губернии» (1909), «Отчеты….» 

Чернігівської Губернської Земської Управи (1893; 1909); «Геологический 

очерк Киевской губернии» (1922), атласи, збірники статистики, тобто, 

документи, які відображають історичне минуле певного регіону, розвиток 

промисловості, економіки, культури. Ці матеріали значно збагачують 

світогляд, пробуджують інтерес до рідної землі та спонукають студентів 

проводити науково-дослідну роботу.  

Водночас, потужну допомогу у викладанні і вивченні бібліотечного 

краєзнавства надають підручники, навчальні посібники, методичні розробки, 

матеріали науково-практичних конференцій, семінарів та публікації 

спеціалістів бібліотечної справи, науковців на сторінках фахових видань.  

Для поліпшення підготовки студентів з краєзнавчого напряму, 

необхідно відзначити плідну співпрацю з Національною історичною 

бібліотекою України, яку очолює Скорохватова А. В. Завдяки оглядовим 

лекціям, які проводять завідувач сектора науково-дослідної роботи відділу 

історичного краєзнавства В. П. Кисельова; завідувач відділу історичного 

краєзнавства О. В. Михайлова та співробітники установи, студенти денної і 

заочної форм навчання суттєво збагачують свої теоретичні та практичні 

знання. Серед теоретичних і методичних розробок фахівців НІБ України, 

ґрунтовними для навчального процесу є: методичний посібник «Краєзнавча 

діяльність бібліотек», бібліографічний покажчик «Теорія, методика і 
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практика бібліотечного краєзнавства», поточне видання «Краєзнавча робота в 

бібліотеках України», що дає можливість викладачам і студентам поглиблено 

вивчати курс з бібліотечного краєзнавства.  

Для кращого вивчення та засвоєння студентами краєзнавчих знань; 

доцільно поповнювати фонди первинними краєзнавчими документами для їх 

характеристики й аналізу; надсилати в бібліотеку університету бібліографічні 

посібники, видані обласними універсальними науковими бібліотеками, 

залучати до участі в навчальному процесі краєзнавців-практиків – 

працівників провідних бібліотечних установ. 

Отже, серед комплексу фахових дисциплін, які викладаються на 

кафедрі книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ, бібліотечне 

краєзнавство є одним з важливих напрямів підготовки майбутніх спеціалістів 

у системі вищої бібліотечної освіти і є необхідною галуззю суспільної 

діяльності, спрямованої на всебічне вивчення краю, його історії та культури, 

в новому інформаційному середовищі. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ ПІДТРИМКИ 

КНИГОВИДАННЯ І ЧИТАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ 

 

В умовах державної незалежності, політичних, економічних, 

культурних, освітніх, наукових змін Україна розпочала процес 

демократичних перетворень, творення відкритого суспільства, основою якого 

є гуманізація, демократизація, гласність, національне відродження. 

В свою чергу це актуалізувало проблему інтеграції у світовий 

культурний простір, який ґрунтується на загальнолюдських цінностях та 

національних інтересах. 

Інтенсивна інтеграція України у світовий інформаційний простір у 

сучасних умовах глобалізації та екстенсивного науково-технічного прогресу 

призводить до того, що разом із поширенням кращого світового досвіду у 

сфері інформаційного забезпечення суспільства країна повною мірою зазнає 

наслідків загальносвітових негативних тенденцій, зокрема певного зниження 

інтересу до читання. Сучасна соціокультурна ситуація призвела до зниження 

авторитету друкованого слова, посилення факторів, які впливають на 

читацьку активність населення, особливо молоді. Загрозливі тенденції щодо 

скорочення мережі книжкових магазинів і бібліотек призводять до зниження 

освітнього, загальнокультурного рівня громадян, порушення процесу 

розвитку особистості, що може спричинити виникнення загрози втрати 

здатності суспільства до розвитку та призвести до зниження рівня соціально-

економічного розвитку країни в цілому. У той же час від рівня культурної 

компетентності громадян великою мірою залежить конкурентоспроможність 

країни та її національна безпека. 

Мета державної програми полягає у створенні умов для розвитку 

інтелектуального потенціалу нації, зокрема шляхом підвищення читацької 

активності, рівня культурної компетентності громадян, запобіганні 

негативним наслідкам науково-технічного прогресу у сфері  розвитку 

електронних засобів інформації. 

Для реалізації програми бібліотеки мають: 

 Бути забезпечені комп’ютерами та безкоштовним інтернетом 

 Створити єдиний бібліотечний каталог 

 Оптимізувати бібліотечну систему 

 ·Провести капітальний ремонт будівель, збудувати нові приміщення 

Передання бюджетних коштів на закупівлю книжок бібліотекам 

може сприяти реалізації підтримки книговидання. Спростити систему 

закупівлі: зловживання будуть меншими, закупівлі – прозорими за умови 

введення єдиної системи каталогування. 
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Безумовно, головне у побудові інформаційного суспільства - це чітко 

сформована у вигляді планів і програм державна політика, однак розвиток 

суспільства - це і завдання самих громадян. З цієї точки зору, необхідна зміна 

свідомості людей в ракурсі розуміння процесів, що відбуваються: що може 

дати інформаційне суспільство його громадянам і як можна сприяти його 

створенню. На сьогоднішній день відбуваються наступні заходи по підтримці 

книговидання та читання в Україні: 

- розроблення та реалізація довготривалої Національної програми 

підтримки читання, до якої залучені автори, видавці, бібліотекарі, педагоги, 

дослідники; 

- цільове фінансування програм видання якісної літератури, 

комплектування бібліотек міської та сільської місцевості;  

- проведення соціологічних досліджень щодо стану та пріоритетів 

читання та різноманітних заходів з його підтримки;  

- вивчення тенденції розвитку української літератури в усіх 

аспектах: літературознавчому, соціологічному, культурологічному, 

психологічному та педагогічному;  

- посилення уваги вітчизняних письменників до необхідності 

створення якісних книг  

 Оптимальним є поєднання зусиль центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, бібліотек, закладів освіти, громадських організацій, 

представників бізнесу, спрямованих на заохочення юних громадян до 

активного читання; надання державної підтримки для поповнення 

бібліотечних фондів, видання книжкової продукції, що стимулюватиме 

інтерес до читання. 
Приєднання України до єдиного світового інформаційного простору 

передбачає вивчення і врахування міжнародного досвіду, норм 

інформаційного співробітництва, знання особливостей функціонування 

інформаційно-бібліотечних систем, розуміння основних принципів реалізації 

інформаційної політики в країнах світу, в міжнародних об’єднаннях країн. 
 

 

УДК 027.7:025.5 

Лариса Анатоліївна Рибка, 

заст. директора наукової бібліотеки Київського 

національного університету культури і мистецтв 

 
БІБЛІОТЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 

 

Сьогодні бібліотеки відіграють важливу роль у забезпеченні 

доступності інформаційних ресурсів, виступають невід’ємною частиною 

інформаційного суспільства і виконують низку важливих функцій, серед 

яких: реалізація гарантованого права на доступ до інформації; створення та 
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зберігання величезних масивів інформації; системна організація електронних 

ресурсів за галузями знань та іншими ознаками. Зокрема, це стосується і 

бібліотек вищих навчальних закладів (ВНЗ). Ці бібліотеки повинні 

відповідати статусу соціокультурних інституцій, керуючись найважливішими 

пріоритетами в галузі організації, споживання та розподілу інформаційно-

освітніх послуг.  

Діяльність з інформаційного забезпечення є важливою ланкою будь-

якого вищого навчального закладу. Цю роль традиційно виконує бібліотека 

вузу. Наскільки її інформаційний простір відповідає запитам користувачів, 

настільки успішною стає робота вузу. Процес моделювання інформаційного 

простору бібліотеки ґрунтується на системному підході до всієї бібліотечно-

бібліографічної діяльності, яка повинна включати декілька напрямків. 

Теоретичні знання і накопичений практичний досвід повинні бути направлені 

на вдосконалення інформаційного простору бібліотеки, що підвищує її 

інформатизацію. А це неодмінно відіб’ється позитивно на загальній 

інформатизації вузу. Розуміння важливості цього питання є необхідною 

умовою для науково-обґрунтованого моделювання інформаційного простору 

вузівської бібліотеки на базі новітніх комп’ютерних технологій. 

Під інформаційним простором вузівської бібліотеки слід розуміти 

простір, де діють бібліотечно-бібліографічні процеси, безпосередньо 

пов’язані з науково-інформаційною діяльністю бібліотеки і вуза в цілому. 

Саме від чіткої структури інформаційного простору бібліотеки залежить 

створення необхідного для працівників бібліотеки набору інструментів, 

використання яких дозволить забезпечити кожному студенту та науковцю 

вузу оперативний доступ до документів бібліотечного фонду, а бібліотекарям 

реалізувати нові форми роботи з користувачами. Крім того, завжди потрібно 

пам’ятати, що надійність процесу обслуговування визначається не кількістю 

послуг, що надаються, а тим наскільки повно і якісно вони задовольняють 

інформаційні потреби. Інакше кажучи, приступаючи до роботи, необхідно 

мати соціально корисну за змістом і формою номенклатуру бібліотечно-

бібліографічних послуг, як усередині бібліотечної системи, так і за ї межами. 

Світова глобалізація відносин в усіх сферах життєдіяльності, 

стрімкий розвиток інформаційних технологій, збільшення потоків 

інформаційних ресурсів, переорієнтація споживачів інформації спонукає 

консервативний бібліотечний інститут шукати нові моделі, шляхи та напрями 

своєї подальшої ефективної роботи. Відбувається переосмислення ролі і 

місця бібліотечно-інформаційної установи в задоволенні інформаційних 

потреб і запитів нового сучасного користувача. 

Кардинальні зміни, що відбулися в усіх сферах життя суспільства, 

зокрема в розвитку і становленні національної освіти, нові орієнтації у змісті 

освіти на вихованні підростаючого покоління вимагають перегляду й 

оновлення багатьох аспектів діяльності бібліотек вищих навчальних закладів, 

у цілому системи бібліотечної справи. В сучасних умовах основними 

завданнями бібліотеки є: 
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 виховати у студентів інформаційну культуру, культуру читання, 

формувати вміння користуватися бібліотекою, її довідковим апаратом, 

розвивати творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси студентів, сприяти 

успішному засвоєнню ними навчальних програм; 

 забезпечувати зростання професійної компетенції педагогічних кадрів; 

 сприяти різним формам і методам бібліотечної роботи, самоосвіти 

студентів і педагогів, забезпечити літературою їхні соціальні та культурні 

потреби; 

 виховувати в студентів культуру, національну свідомість, шанобливе 

ставлення до книги як джерела знань. 

Щоб забезпечити читачів необхідною для навчально-виховного 

процесу літературою, треба постійно вивчати читацькі запити, потреби в 

літературі, що виникають у процесі навчальної, виховної роботи, професійної 

підготовки, методичної діяльності закладу. В цьому напрямі бібліотека 

проводить: індивідуальні бесіди з студентами та педагогами вищих 

навчальних закладів для виявлення їхніх інтересів та інформаційних потреб; 

анкетування читачів бібліотеки з метою виявлення їхніх уподобань; 

реєстрацію замовлень читачів для раціонального комплектування бібліотеки 

та організації довідково-бібліографічного апарату бібліотеки; ознайомлення з 

новою навчальною, методичною літературою шляхом оформлення 

книжкових виставок-переглядів; ознайомлення студентів та викладачів з 

пропозиціями видавничих каталогів, з каталогами періодичних видань; 

врахування пропозицій і побажань педагогів та студентів при передплаті та 

придбанні літератури за кошти навчального закладу. 

Висока якість освіти сьогодні неможлива без високого рівня 

інформаційної культури як учнів, так і педагогів. Сучасна людина, яка живе в 

умовах інформаційного суспільства, повинна не тільки вміти читати, 

розмовляти, а й швидко та вільно орієнтуватися в потоці усної і писемної 

інформації. Оновлюється освіта, вводяться нові програми, технології 

навчання, але головним залишається вміння студентів учитися, вміння 

самостійно знаходити інформацію, оцінювати її, обробляти, аналізувати, 

використовувати та створювати якісно нову. 
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ОБРАЗ ШЕВЧЕНКА ТА ШЕВЧЕНКОВЕ ОБРАЗОТВОРЕННЯ У 

ФОЛЬКЛОРИЗОВАНИХ ТЕКСТАХ МАЙДАНУ 
 

Рік Тараса в Україні видався страшним, важким і кривавим. Сотні 

маленьких та масштабних ідей святкування 200-літнього ювілею 

українського пророка розбилися об неймовірно жорстку реальність. Україна, 

продрімавши в аморфності й безідейності 23 роки, прокинулася від болю і 

відчаю. Прозріння для багатьох наших співвітчизників було жахливим, але 

воно не закінчилося, воно ще триває. Суспільний катарсис відбувається аж 

надто криваво, як для епохи інформаційних війн і технологій. Народ, 

натхненний вічним Шевченковим «Борітеся – поборете! Вам Бог помагає!» 

(«Кавказ») [1, с. 295], усвідомлює неминучість цього фатального очищення, 

яке проходить під пильним поглядом Кобзаря і продовжує свою нелегку 

боротьбу. 

ОБРАЗ ШЕВЧЕНКА 

Образ Т. Шевченка, як і його слово, уже давно для кожного з нас стали 

канонічними. Т. Шевченко був і залишається символом, пророком, генієм і 

найвідомішим українцем. Ми настільки звикли до певних візуалізацій Тараса 

Григоровича, що уявити собі його іншого було надто важко. Але його 

популярний і розпіарений образ вусатого селянина у кожусі чи свиті, до якого 

нас призвичаюють ще з дитячих років, не зовсім зрозумілий новому 

поколінню, яке живе в інших реаліях. Він здається надто книжним, 

монументальним, усталеним і віддаленим від нас у часі. Українські 

художники подекуди намагаються осучаснити зображення поета. Та будь-які 

спроби поекспериментувати з образом Кобзаря, ламаючи канони, завжди 

сприймаються суспільством як огульне й дискредитуюче явище. 

Революція гідності 2013–2014 рр. змінила тенденцію сприйняття 

Шевченкового образу. Велетенський портрет Кобзаря висів на захопленій 

революціонерами будівлі Київської міської адміністрації, ще один невеликий 

портрет Тарас у рушниках висів на сцені Майдану поміж ікон, як охоронна 

грамота, що зближала й об’єднувала українців. Та це був упізнаваний Кобзар, 

знайомий зі шкільних підручників. Креативним революціонерам, які з 

перших днів послуговувалися поетовим словом, аж надто хотілося наблизити 

до себе не лише Шевченкові вірші, але і його візуалізацію. Численні творчі 

імпульси митців Майдану були породжені, зокрема, і неможливістю діяти 

більш рішуче протягом кількох місяців. Почуття та інтелект революціонерів 

скеровувалися у бік творчості патріотичного та іронічно-саркастичного 

спрямування. Майдан об’єднав зусилля багатьох народних і професійних 
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митців та створив новий український фольклор ще не вивчений і не 

систематизований дослідниками, де синтезувалися різночасові образи, 

символи, предмети побуту, звичаї. Одним із найбільш улюблених образів 

майданного фольклору став знайомий автопортрет Т. Шевченка у смушевій 

шапці, до якого вуличні художники додали чорну революційну балаклаву. 

Погляд Тараса спиняв перехожих і промовляв до них «Вогонь запеклих не 

пече». Так Тарас Григорович став не лише героєм стріт-арту, а й учасником і 

натхненником Революції Гідності. Біля цього портрету на стіні Центрального 

поштамту фотографувалися десятки тисяч людей.  

Такий візуальний експеримент здавався сміливим, але він був на часі. 

Людям потрібен був натхненник, який розумів їх і підтримував силу духу в 

найважчі хвилини. І такий натхненник в українців був. Т. Шевченко став не 

просто найвідомішим поетом, а своєрідним першообразом полум’яного та 

непримиренного революціонера, народним героєм, що жив поміж барикад, 

діяв разом із активістами та стояв із ними під кулями. Він перетворився на 

популярний фольклорний образ, що являвся у різних романтично-

міфілогічних подобах: то філософа – буддиського монаха, якщо не самого 

Будди, то полум’яного Че Геваре у футболці із написом «Че», то у 

незліченних інтерпретаціях нинішнього українського революціонера із 

закритим балаклавою обличчям, відчайдуха із шиною на плечі на вулиці 

Грушевського, із битою у руках на тлі прапора, із шаблею, із коктейлями 

Молотова чи у помаранчевій будівельній касці, що була символом «бійця» 

самооборони Майдану 2014 р. Народні художники наділяють надприродними 

силами поета, який ударом ноги скидає із п’єдесталу пам’ятник Леніну, або ж 

зображають його в костюмі Супермена. Т. Шевченко “оживає”.  

До 200-річчя з дня народження Т. Шевченка на вже тихому, политому 

сльозами та кров’ю, але все ще революційному Майдані Незалежності в Києві 

встановили дерев’яну статую поета. Цю скульптуру Кобзаря митець 

Володимир Заєць створював протягом трьох років з 200-річної осики. 

Символічно, що саме з осики, яка за народними повір’ями є рятувальною 

проти упирів, чарівників, відьом. Загострений осиковий кілок називають 

Перуновою палицею. Щоб мрець, якого запідозрили як чаклуна, носія зла, не 

вийшов з могили, йому вбивали в груди кілок з осики. Шевченків образ, як і 

його слово, залишаються «осиковим кілком» для будь-якої несправедливості 

та неправди. Ця акція мала ще одну – об’єднуючу функцію. Креативний автор 

дозволив «вдосконалити» свою скульптуру (під наглядом фахівців) кожному 

охочому. Такий об’єднуючий мистецький проект дав можливість усім відчути 

себе причетним до великого акту спільнотворення та віддати шану 

геніальному поету, що пройшов із народом України ще одне важке і трагічне 

випробування. 

Т. Шевченко став героєм революції, очоливши Сотню натхненників, в 

якій були Леся Українка, Іван Франко, Василь Симоненко, Ліна Костенко і 

плеяда нинішніх митців, які були невід’ємною частиною майданівських 

подій.  
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СЛОВО ШЕВЧЕНКА 

Щороку 22 травня ми збираємося у парку Т. Шевченка біля підніжжя 

пам’ятника Кобзареві та читаємо його вірші. Наші слухачі – українська 

інтелігенція різного віку, студенти і просто перехожі. Вони кивають 

головами, вподобуючи наші інтонації, і похитують ними, заперечуючи наше 

емоційно-неточне (на їхню думку) трактування Шевченкового слова. 

Ми між собою часто обговорюємо сльозливість та надмірну 

фольклорність українського мистецтва. Один відомий музикант намагався 

переконати мене та Івана Малковича, що неправильного пророка ми собі 

вибрали – ажнадто сентиментального. Ми з Іваном пробували пояснити 

історичний контекст, поділитися власними відчуттями і баченням текстів. 

Переконати друга нам не вдалося. Це зробило життя. 

Через півроку ми зустрілися в нових реаліях: вже не на мирній акції 

«Читаємо Шевченка разом», а на барикадах революції, усіяних цитатами 

Кобзаря, що були промовистішими за будь-які філологічні дискусії й 

аргументи. І тут легше було погодитися із американським істориком, 

літературознавцем і перекладачем Кларенсом Менніном, який писав багато 

років тому: «Сьогодні не може бути сумніву, що Тарас Шевченко ... є одним з 

найбільших поетів дев’ятнадцятого сторіччя, без огляду на національність чи 

мову, а його безстрашні домагання права, правди і справедливості є однаково 

вимовні в Новому Світі, як були в Старому, в малому селі, де він народився, в 

місті, до якого його забрали, чи в бездеревних степах, куди він був 

засланий...» 

Т. Шевченко завжди усвідомлював свою місію пророка, протягом життя 

він, жертвуючи власним комфортом і спокоєм, підкреслював своє 

походження у вищих колах Російської імперії, яка зневажливо ставилася до 

всього українського. Тарас Григорович декларував цю свою місію: 

«Возвеличу отих рабів німих! Я на сторожі коло їх Поставлю слово» 

(«Подражаніє 11 псалму») [1, с. 581]. 

Намагаючись відстояти свою національну самоідентичність, українці 

знову і знову спираються на досвід і рядки свого Апостола духу. Нації не 

треба було вигадувати консолідуючі гасла. Написані поетом 160 років тому, 

вони давно – частина нашої культури, духу, генетичної пам’яті. 

Тексти Т. Шевченка, спираючись на фольклорні першоджерела, 

проростають поетичним Деревом Життя України, на яке кожне покоління 

співвітчизників нанизує свої болі й поразки, радості й перемоги. Осягнувши 

велич і силу поетового слова, ми починаємо розуміти себе і вірити у спільну 

перемогу. Майданівський заклик до солідарності: «Разом – сила!» 

перегукується із Шевченковим:  

І оживе добра слава, 

Слава України. 

І світ ясний, невечірній 

Тихо засіяє… 
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Обніміться, брати мої, 

Молю вас, благаю! 

(«Імертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм, в 

Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє») [1, с. 304–305]. 

Слова Кобзаря, точно цитовані українськими повстанцями 2014 р. чи 

вирвані з контексту, ставали дороговказами тим, хто піднявся проти влади. 

Відомі митці та політики не раз повторювали: «Хочеш знати, як діяти – 

відкривай «Кобзар» і читай!». Півтора століття, що відділяють нас від живого 

генія, жодним чином не дали застаріти його віршам. «Доти, доки буде хоч 

один скривджений у світі, поезія Шевченка не втратить своєї значимості, 

своєї ваги і своєї актуальності. А оскільки скривджені будуть завжди, то і 

його слово всечасне», – писав П. Мовчан у передмові «Моральний родовий 

закон» до Шевченкового «Кобзаря», який видали у «Просвіті».  

Неправда, горе і доморощені вороги обступили нашу землю, які 

впродовж багатосотлітньої історії витісняли з України українське, людяне, 

цінне. Вірші й думки поета, синтезувавши у собі тонку фольклорну 

душевність і горду незламність, актуалізувалися і звучать у кожному 

українцеві, якому не однаково, гімном волелюбства та небайдужості:  

Мені однаково, чи буду 

Я жить в Україні, чи ні. 

Чи хто згадає, чи забуде 

Мене в снігу на чужині – 

Однаковісінько мені. 

...Та не однаково мені, 

Як Україну злії люде 

Присплять, лукаві, і в огні 

Її, окраденую, збудять… 

Ох, не однаково мені 

(«В казематі») [1, с. 344]. 

Шевченкові слова, пройшовши ретельну перевірку часом, несуть у собі 

історико-культурну та чуттєву національну інформацію, що дає нам 

розуміння духу і почуттів наших предків, поєднує нас із ними, і разом із тим 

увиразнює наше самопізнання. 

Любітеся, брати мої, 

Украйну любіте 

І за неї, безталанну, 

Господа моліте 

(«В казематі») [1, с. 342]. 

Ця настанова із вірша «В казематі» не лише вшановувалася на Майдані, 

вона була одним із головних постулатів для усіх, так званих, «Єлюдей». 

Київський Майдан Незалежності став найбільшим українським храмом під 

небесним куполом, де стінами були молитва, віра, самовідданість і любов до 

батьківщини, в якому водночас молилися православні та католики, 
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протестанти і євреї, мусульмани й атеїсти. Не молити Господа за Україну 

було неможливо. 

Шевченкове слово, пустивши коріння у ХІХ ст., пережило свою добу і, 

як Дерево Життя, вийшовши за позачасові рамки, своєчасно звучало і з 

барикад, і з телевізійних зйомок, які фіксували найважливіші моменти життя 

Майдану, і з великої сцени. Особливо монументально і пророче у виконанні 

Андрія Середи і гурту «Кому вниз» звучав «Суботів». Ці рядки мав почути 

кожен і на землі, і на небі: 

Не смійтеся, чужі люде! 

Церков-домовина 

Розвалиться... і з-під неї 

Встане Україна. 

І розвіє тьму неволі, 

Світ правди засвітить, 

І помоляться на волі 

Невольничі діти!.. 

(«Стоїть у селі Суботові») [1, с. 278]. 

Вірші пронизливо пропікали свідомість тих, хто повстав проти 

байдужості й зухвалості керівників держави, котрі існували поза 

національним кодом, поза народною мораллю і звичаєвим правом, ігноруючи 

при цьому й офіційні закони держави. Українці лише могли повторити 

Кобзареве:  

Доборолась Україна 

До самого краю. 

Гірше ляха свої діти 

Її розпинають. 

До болю виразно звучали рядки із Тарасового «Кавказу» з уст героя 

Небесної Сотні, українського вірменина із пронизливими очима Сергія 

Нігояна, котрий перший віддав своє життя за перемогу правди, за гідність і 

честь українців: 

Борітеся – поборете! 

Вам Бог помагає! 

За вас правда, за вас слава 

І воля святая! 

(«Кавказ») [1, с. 295]. 

Ці слова, безліч разів цитовані на банерах Майдану, не здавалися 

сентиментальними. Вони звучали гостро й актуально. Схожі водночас і на 

удар батога, що спонукає діяти, й на батьківську настанову та благословення. 

Велетенські літери на вулиці Інститутській «Борітеся – поберете! Хай 

Бог помагає!» височіли над Майданом, вони зігрівали й не давали 

заспокоюватися. Це була коротко і ємко сформулювала (задовго до нашого 

існування) мета. Ця магічно-заклинальна Шевченкова формула не лише 

зігрівала морально. Вона згоріла у полум’ї разом з усім, що могло горіти, 
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рятуючи протестувальників від нападу силовиків і виконавши свою 

оберегово-охоронну місію. 

Поміж поетичними закликами до боротьби, у Т. Шевченка було і 

залишається просте й зрозуміле кожній людині доброї волі бажання. Істинна 

мрія кожного українця: 

І на оновленій землі 

Врага не буде, супостата, 

А буде син, і буде мати, 

І будуть люде на землі 

(«І Архімед, і Галілей») [1, с. 640]. 

В очікуванні цих благословенних часів, наша країна продовжує 

боротися з ворогом, чиє сусідське і «братнє» обличчя тепер не приховане за 

цивілізованими масками.  

«Шевченко – не просто добрий поет. Своїм життям та творчістю він 

засвідчив абсолютне, органічне несприйняття зла в усіх його земних 

іпостасях. Він першим упізнав Імперію зла у Росії», – сказала  

О. Забужко зі сцени Майдану у день Шевченкового ювілею. 

Формулу перемоги, що звучала 9 березня 2014 р. на майдані, поет теж 

залишив нам у спадок: 

Поховайте та вставайте, 

Кайдани порвіте 

І вражою злою кров’ю 

Волю окропіте. 

І мене в сем’ї великій, 

В сем’ї вольній, новій, 

Не забудьте пом’янути 

Незлим тихим словом 

(«Заповіт») [1, с. 319]. 

На Майдані Тарасові Григоровичу приписували вірші, яких він ніколи 

не створював. Але народу хотілося підкріпити своє віршоване бажання 

перемогти бандитську владу авторитетом і силою впливу Кобзаря. Тож внизу 

скромно підписували «Т. Шевченко «Із ненаписанного». 

Нові поети, письменники, художники, карикатуристи, філософи та 

жартівники зробили революцію гідності по-своєму креативною, особливою, 

неймовірно саркастичною і зворушливою. Камертоном цих мистецьких 

проявів були тексти Т. Шевченка, які лунали зі сцени, говорили до нас із 

саморобних плакатів і стінних написів. 

«Його система ціннісних орієнтацій для українського народу виявилась 

актуальною і в наші дні. Шевченко покладав особливі надії на Слово, яке він 

«уповноважує» на особливу місію творення потужного силового поля 

духовної взаємодії між поетом і його народом. І це Слово, ці свої думи, 

«квіти мої, діти» поет виряджає з місією духовного пробудження української 

людини, бо його слово, його думи наділені енергією націєтворення через 
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розгортання духовної історії України», – зазначив академік М. Жулинський 

[2]. 

Нам потрібне було слово Т. Шевченка. Бо воно залишається 

актуальними і до сьогодні. Воно важливе кожному з нас як потужна енергія, 

накопичена багатьма поколіннями і сконцентрована у пророцтвах поета, що 

здатні консолідувати суспільство перед новими викликами часу. 
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ЗОЛОТІ СЕРЕЖКИ З ЗОБРАЖЕННЯМ НІКЕ IV СТ. ДО Н. Е. 

 

У ювелірному мистецтві давніх еллінів IV ст. до н. е. особливе місце 

посідали різноманітні золоті сережки з рясними декоративними деталями, 

мініатюрними скульптурними підвісками і складними сюжетними 

композиціями. З усього розмаїття зображень на сережках ми зупинимося 

лише на образі крилатої богині Ніке. Актуальність вивчення цих пам’яток 

зумовлена тим, що до цього часу вони не стали предметом різнобічного і 

комплексного мистецтвознавчого дослідження. Більшість з них опублікована 

лише у каталогах музейних збірок та виставок [Greifenhagen, 1975; Уильямс, 

Огден, 1995], у працях оглядового характеру, присвячених історії ювелірного 

мистецтва Давньої Еллади [Higgins, 1961; Hoffmann, Davidson, 1965; Deppert-

Lippitz, 1985]. Стилістичні особливості прикрас, іконографія Ніке, її функції 

на цих жіночих прикрасах за винятком кількох сережок [Максимова, 1958; 

Саверкина, 2000; Pinckernelle, 2007] не досліджувалися взагалі. 

Аналіз композиційної побудови та інтерпретація сюжетів на сережках 

дає можливість виділити кілька основних іконографічних типів богині Ніке. 
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Ніке, яка управляє колісницею представлена двома іконографічними 

варіантами. До першого належать дві пари сережок розкішного стилю, які, на 

думку вчених, виготовлені в одній майстерні та одним майстром в останній 

чверті IV ст. до н. е. Найбільш відомі так звані «феодосійські» сережки з 

сюжетним зображенням квадриги з богинею перемоги, озброєним юнаком-

апобатом і оголеними еротами. На сережках з Херсонеса на своєрідному 

постаменті розташовано квадригу, якою керує крилата Ніке в оточенні двох 

жінок, що грають на кіфарі. Другий іконографічний варіант цього типу – 

зображення Ніке, яка править бігою (сережки розкішного стилю з музею 

Метрополітен у Нью-Йорку та сережки з скульптурними підвісками з музею 

Красних мистецтв у Бостоні). Вибір цих тем для жіночих прикрас пов’язують 

з індивідуальним замовленням на честь перемоги чоловіка або сина у 

змаганнях апобатів (сережки з Феодосії), військової перемоги найближчого 

родича або уособлення людської душі, що мчить в Аїд (Ніке на колісниці). 

Цей іконографічний тип набув поширення у творах монументальної 

скульптури, на рельєфах, ювелірних прикрасах, монетах і вазопису. 

Ніке, що несе трофей з військовим обладунком представлено 

маленькою золотою підвіскою від сережки з колекції Британського музею. 

Фігура богині одягнена у довгий підпоясаний хітон, який щільно облягає її 

фігуру, залишаючи оголеними ліву частину бюсту та ногу. Подібний прийом 

моделювання одягу і постановки фігури у просторі вперше застосував Пеоній 

із Менде в монументальній статуї Ніке з Олімпії наприкінці V ст. до н. е. 

Кінцем високої класики датується виникнення рельєфів на балюстраді храму 

Афіни-Ніки на акрополі Афін із зображенням жертвопринесення і 

спорудження трофея, які сприяли поширенню цієї іконографії в 

образотворчому та ужитковому мистецтві. Жіночі ювелірні прикраси такого 

типу отримують популярність в Елладі на порубіжжі IV–III ст. до н. е. Їх 

замовляли на честь перемоги у битвах, в яких приймали участь найближчі 

родичі. 

Наступний іконографічний тип – Ніке, що увінчує тенією, 

проілюструємо скульптурними литими підвісками до парних золотих 

сережок із Павловського кургану в Криму. Цей іконографічний тип 

символізує «коронацію» переможця і широко представлений у різноманітних 

пам’ятках мистецтва. Зважаючи на те, що сережки – це жіночі прикраси, 

можна припустити, що стрічка призначалася для їхньої власниці як натяк на 

привабливість жіночої краси. 

На непарній золотій сережці з човникоподібною підвіскою з кургану 

Куль-Оба на Боспорі зображені дві мініатюрних фігурки Ніке, що зав’язує 

сандалію. Ніке не тільки уособлювала перемогу в агонах чи на полі бою, але 

також була жіночим аналогом Ерота. Тому іконографія цього мотиву сходить 

до численних зображень Ерота, який зав’язує сандалії Афродіти. Зіставлення 

Ніке з Афродітою і Еротом обумовлене всеперемагаючою владою цих богів, 

адже ніхто не може уникнути їхнього впливу. Ніке також символізувала 

перемогу жіночої краси. Дівчина отримувала перемогу над серцем чоловіка, 
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завдяки своїй красі та зовнішності. Основна роль у створенні і поширені в 

Елладі цієї нової іконографії належить  авторам скульптурного оздоблення 

парапету храму Афіни Ніки на афінському Акрополі і, можливо, навіяний 

славнозвісним рельєфом з аналогічним сюжетом. 

Останній іконографічний тип – Ніке, що грає в бабки (астрагали), 

представлено кількома парами золотих сережок, які, ймовірно, походять з 

Кіми у Східній Греції. Богиня сидить навпочіпки з витягнутою правою рукою 

з трьома мініатюрними кульками. З боків від Ніке – скульптурні підвіски з 

фігурами Еротів, які тримають юнкс – приворотний пояс – попередник лука і 

стріл Купідона. Богиня Ніке може бути інтерпретованою як така, що бере 

участь у грі любові і символізує перемогу любовного завоювання, а також 

залучення в гру поширених поховальних жертвоприношень.  

Отже, залишаючись персоніфікацією перемоги, Ніке має різну 

символіку та функції. Богиня зображується з крилами, в позах, які найчастіше 

підкреслюють енергійність та ефемерність її сутності та природи, з 

різноманітними атрибутами в руках. На стилістику цих престижних 

ювелірних прикрас значною мірою вплинули монументальні статуї та 

рельєфи з зображенням Ніке з афінського Акрополя та Олімпії кінця V ст. до 

н. е. 
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БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА  

В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Бібліотечно-інформаційна освіта виступає однією з важливих сфер 

соціально-культурного життя суспільства. Її завдання і зміст обумовлюються 

станом і тенденціями розвитку економіки, науки, культури. У свою чергу, 

знаннєвий потенціал, професійні уміння, навички, особистісні 

характеристики бібліотечних спеціалістів сприяють виконанню 

бібліотечними установами інформаційної, освітньої, культурної функцій, що 

детермінують подальший розвиток усіх сфер суспільного життя. 

Процес оптимізації підготовки бібліотечно-інформаційних спеціалістів 

визначається станом, проблемами і перспективами розвитку бібліотечної 

теорії і практики. Періодичний перегляд загальних функцій бібліотек, 

сутності бібліотечної професії, зміна середовища функціонування, 

ускладнення бібліотечних технологій пред’являють нові вимоги до 
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особистості і професії бібліотечно-інформаційного працівника, що вимагає 

корегування освітнього процесу. 

Слід зазначити, що проблему удосконалення підготовки бібліотечно-

інформаційних спеціалістів ускладнюють сучасні реформи вітчизняної 

освіти, що викликані зміною культурних і освітніх пріоритетів у зв’язку з 

трансформацією всіх сфер суспільного життя, міжнародними інтеграційними 

процесами, зокрема Болонським. Отже, на часі є розробка нової моделі, нових 

стандартів підготовки спеціалістів бібліотечно-інформаційної сфери, 

адекватною вимогам сучасності. 

Реалізація стратегічних завдань реформування сучасної вищої 

бібліотечно-інформаційної освіти України потребує дослідження окремих 

складових підготовки спеціалістів в умовах використання сучасних 

інформаційно-комп’ютерних технологій. 

Питання фахової бібліотечної освіти вивчали українські дослідники 

(кінця XX–початку XXI ст.): концепції вищої фахової освіти (О. Башун, 

В. Ільганаєва, О. Кашкарьова, Н. Кушнаренко, В. Пашкова, Г. Саприкін, 

В. Скнар, М. Слободяник); безперервна фахова освіта (А. Бровкіна, 

В. Дригайло, А. Корнієнко, О. Матвієнко, Т. Павлуша, М. Сенченко, 

Л. Філіпова, І. Шевченко); концептуальні ідеї професійної бібліотечно-

інформаційної освіти (А. С. Чачко, Ю. Трач); розвиток бібліотечної освіти в 

Україні (І. Я. Конюкова); формування документологічної складової вищої 

бібліотечно-інформаційної освіти у сучасній Україні (Л. І. Демчина); 

розвиток вищої бібліотечної освіти у XXI ст. (В. С. Бабич, Т. В. Новальська, 

Т. П. Павлуша, А. А. Соляник, І. Тимошенко) та ін. 

Сучасну ситуацію у бібліотечно-інформаційній освіті характеризують: 

 протиріччя між потребою в удосконаленні підготовки бібліотечно-

інформаційних спеціалістів і не розробленістю теоретичних основ побудови 

освітньої моделі, що відповідає вимогам сучасного реформування. Дане 

протиріччя дозволяє сформулювати проблему: які теоретичні положення 

повинні складати наукову основу моделі підготовки спеціалістів бібліотечно-

інформаційної сфери і яким характеристикам вона повинна відповідати для 

забезпечення адекватності  вимогам сучасних освітніх реформ. 

 потреба бібліотечної освіти у висококваліфікованих кадрах, здатних 

працювати в умовах використання потужних комп’ютерних технологій і 

сучасний стан підготовки бібліотечних фахівців;  

 необхідність послідовності у здобутті студентами знань, вмінь і навичок 

та дублюванням окремих дисциплін документально-комунікативного циклу 

на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях; 

  потребою щодо входження у світовий освітній простір і необхідністю 

зберігати вітчизняний досвід підготовки бібліотечно-інформаційних 

спеціалістів та ін. 
Новий етап суспільного розвитку, котрий отримав назву 

інформаційного суспільства, створив певні умови перетворень у всіх сферах 

суспільного життя, в т.ч. і в бібліотечній, в якій нині виникають нові форми 
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організації діяльності, відбуваються зміни в технологічній, кадровій, 

управлінській складових функціонування [1]. Усвідомлюється 

диверсифікація бібліотечно-інформаційної професії, втрата чіткості у 

визначенні кваліфікацій випускників, посилення ролі системно-

організаційних якостей спеціалістів, серед яких інтелектуальні, моральні, 

комунікативні, якості самоорганізації. Дослідники також відзначають і 

підвищення ролі загальнокультурної компетенції бібліотечних фахівців, що 

орієнтована на усвідомлення тих культурних, технічних, економічних змін, 

що відбуваються у суспільстві. 

Незворотні технологічні зміни, пов’язані з процесами інформатизації 

бібліотек, сприяли формуванню нових завдань бібліотек. Компетентні 

фахівці інформаційної сфери, посередники в системі документних 

комунікацій суспільства, виявилися дуже необхідними для створення, 

упорядкування, пошуку інформації. 

Слід зазначити, що в основі роздумів щодо майбутньої структури 

нашої освіти є твердження про первинність бібліотечної практики. Практика 

повинна визначати кількість і якість спеціалістів бібліотечної галузі, крім 

цього знань, навиків та вмінь, які у сукупності з досвідом роботи складуть 

компетенції. Але середньостатистичний показник фахівців з вищою 

бібліотечною освітою по Україні залишається низьким: 23,8% у 2010 році; 

24,4% – у 2013р. Фахівців з базовою бібліотечною освітою на початку 2014 

року стало – на 199 осіб менше у порівняні з 2012 роком. Цей показник 

свідчить про відтік із галузі фахівців з базовою вищою бібліотечною освітою 

[2]. Зазначимо, що кількість абітурієнтів за останні роки, зокрема на денну 

форму навчання, скоротилася. У більшості абітурієнтів відсутня початкова 

мотивація на оволодіння бібліотечною професією. Тому метою стає розвиток 

ефективної системи стимулюючих заходів, націлених на мотивацію молоді на 

бібліотечну професію та  утримання молодих бібліотекарів в бібліотеках. 

На разі важливим буде проведення моніторингу або регіональної 

програми щодо вивчення бібліотечно-інформаційних кадрів Півдня України, 

що дасть важливість вивчити оптимальну кількість фахівців, необхідних для 

бібліотек різних типів і видів, можливість передбачити необхідну кількість 

для підготовки  спеціалістів необхідного рівня кваліфікації (молодших 

спеціалістів, бакалаврів, магістрів тощо), що передбачає багаторівнева 

підготовка фахівців для бібліотечно-інформаційної сфери. 

Розробка стратегії розвитку бібліотечної освіти передбачає з’ясування 

і вирішення цілої низки принципових завдань: теоретико-методологічних та 

організаційних. Перша українська докторська дисертація В. О. Ільганаєвої 

(1996, «Бібліотечна освіта в контексті еволюції системи соціальних 

комунікацій») заклала теоретико-методологічне підґрунтя нової парадигми 

бібліотечної освіти, яка полягає у переході до підготовки фахівців згідно з 

основними рівнями соціально-комунікаційної діяльності, що відбувається в 

бібліотеці – документальним, інформаційним та когнітивним [3].  
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У сучасній філософії прийнято виділяти наступні парадигми: 

традиційно-консервативна парадигма, основним елементом якої є система 

«готових», «завершених» знань, вмінь і навичок, яка передається студентам, 

при цьому сам студент – лише пасивний об’єкт у навчально-пізнавальній 

діяльності; технократична парадигма освіти; раціоналістична парадигма 

розглядає вуз як шлях засвоєння знань; гуманістична парадигма – ставить у 

центр уваги розвиток студента, його інтелектуальні потреби і міжособистісні 

відносини. Нова парадигма ХХІ століття – інноваційна. 

Вона включає декілька моделей: освіта як формування наукової 

картини світу; освіта як професіоналізація; освіта як формування культури 

розумової діяльності; освіта як підготовка до життя; концепція безперервної 

освіти. 
Треба відзначити, що бібліотекарі виявилися придатними до 

опанування нових інформаційних технологій, нової реальності щодо 

діяльності по обслуговуванню користувачів, нової парадигми вищої 

бібліотечної освіти, яка отримала назву інноваційної. Виходячи з сучасної 

парадигми бібліотечна освіта має формуватися як безперервний у 

соціокультурному та суб’єктно-особистісному розумінні процес. Сьогодні 

суспільство вимагає від бібліотекарів мислити по-новому, навчатися новому, 

впроваджувати нове в роботу бібліотек. 

Метою професійної освіти стає формування нового професійного 

мислення. Це передбачає осмислення бібліотечної діяльності в протиріччях 

принципів бібліотечно-інформаційних та загалом соціально-комунікативних 

процесів, передбаченні та прогнозуванні професійної діяльності в 

бібліотечній сфері. Характерними рисами професійного мислення є 

аналітична креативність, яка проявляється в здібності бачити динаміку явищ 

бібліотечної сфери, виявляти причинно-наслідкові зв’язки їх розвитку, 

визначити варіанти рішень професійних ситуацій, здійснювати пошук 

ефективних засобів рішення творчих завдань. 

Фахівці визначають наступні проблеми бібліотечно-інформаційної 

освіти фахівців: по-перше, підготовка таких спеціалістів передбачає більш 

високі вимоги до абітурієнтів та випускників (знання інформаційних 

технологій і документальних комунікацій, іноземної мови тощо); по-друге, 

необхідно визначити, що і як повинні вивчати сьогодні студенти на 

факультетах бібліотечно-інформаційних систем. Серед пропозицій - розумне 

поєднання гуманітарної та технічної освіти [4]. 

Можна відзначити, що провідні наукові школи (Київ, Харків) 

зберігають свої позиції і щодо досліджень з бібліотечно-інформаційної освіти 

в Україні, що супроводжується переробкою навчальних планів, програм, 

паспортів компетенцій, створенням навчально-методичних комплексів 

дисциплін. Прикладом активних дій щодо змін у підготовці бібліотечно-

інформаційних працівників стало проведення круглого столу за ініціативою 

ректора КНУКіМ, професора М. М. Поплавського, основна тема якого була 
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пов’язана зі змінами в підготовці бібліотечних кадрів, підготовці 

інформаціологів-аналітиків.  

Отже, ми бачимо, що компетенції сучасного бібліотекаря виходять 

далеко за межі визначених у XIX – XX ст. Крім базових, змінюються 

професійні і особистісні компетенції, обумовлені інформатизацією 

суспільства і трансформаційними змінами бібліотек в епоху глобалізації. 

Питання, пов’язані з визначенням компетенцій, якими повинен володіти 

випускник на різних рівнях освіти (бакалавр, магістр) досить активно 

досліджуються науковцями [3,4,5,6,7]. 

Таким чином, застосування сучасних освітніх технологій щодо 

підготовки фахівця та розвитку особистості повинні бути спрямовані на 

формування високого професіоналізму і компетентності; креативного 

мислення; активної, творчої, ініціативної особистості; 

конкурентоспроможного фахівця, здатного працювати в нових умовах ринку; 

ділових якостей, що характеризуються високим рівнем фахової, професійної 

підготовки; науковими основами управління; високим рівнем 

адміністративних здібностей; високими морально-етичними якостями.  

Виділенні дослідниками основні групи професійних компетенцій 

спеціаліста бібліотечно-інформаційної сфери, таких як компетенції обробки і 

аналізу інформації, задоволення інформаційних потреб користувачів, 

зберігання, використання і управління бібліотечним зібранням (книжковий 

фонд, бази даних, спеціальні зібрання), маркетингу і просуванні бібліотечно-

інформаційних послуг, технологічної інноваційності, науково-дослідницької і 

освітньої діяльності [3] сприятимуть новим підходам до розбудови вищої 

бібліотечно-інформаційної освіти в Україні.  

Бібліотечна освіта в Україні, з урахуванням факторів її 

функціонування, потребує не просто вдосконалення, а реорганізації, під якою 

розуміється комплекс нововведень, зумовлений оновленням організаційної 

структури, мети, зв’язків, змісту та інших складових. 
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Бібліотека кінця XX – початку XXI ст. функціонує в умовах нової 

соціально-культурної та соціально-комунікаційної реальності. 

Демократизація суспільного життя сприяла набуттю сучасною бібліотекою 

статусу соціального інституту, котрий повинен створювати умови для 

всебічного розвитку користувачів, реалізації їх творчих та інтелектуальних 

здібностей. Тенденція 90-х років XX ст. щодо пошуку бібліотеками свого 

місця, своєї відмінності, індивідуальності, форм та методів культурно-

просвітницької діяльності перейшла і в XXI ст. «Сучасні бібліотеки України 

залишаються посередниками і провідниками в інформаційно-насиченому 

середовищі. Якість їхньої роботи щодо задоволення запитів, потреб залежить 

не просто від кількості інформації, а й від вибору зразків поведінки і 

розширення свідомості особистості до рівня «безмежності просторово-

часового континіуму»; вони є соціально-культурними організаціями…» [1]. 

У XX ст. використовувалися різні поняття для характеристики 

означеної діяльності: культурно-просвітницька робота, культурно-

просвітницька діяльність, масова робота, соціокультурна діяльність.  

Зазначимо, що «культурно-просвітницькою діяльністю бібліотек» ми 

називаємо діяльність, що направлена на формування у людей гуманістичного 

світогляду і культури, моральних та етичних цінностей шляхом популяризації 

документних ресурсів бібліотек та найкращих надбань суспільства в галузі 

науки, культури, мистецтва, літератури; на задоволення та розвиток 

культурних потреб та інтересів як окремої особистості, так і соціуму в 

цілому. Пріоритетним напрямком культурно-просвітницької діяльності 

бібліотек вважається популяризація історико-культурного надбання 

українського народу. 

Основними напрямами культурно-просвітницької діяльності є: 

формування наукового світогляду та політичної культури, спрямованої на 

розвиток духовних засад особистості; формування загальної та професійної 

культури, направленої на підвищення професіоналізму, розширення знань з 

тієї чи іншої теми; моральне та естетичне виховання; національне виховання, 
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народознавство, краєзнавство; виховання здорового способу життя, 

екологічне виховання тощо. 

Змінюється спосіб освоєння культури. Творчий підхід до проведення 

культурно-просвітницької діяльності – свідоцтво важливості її як провідного 

напряму бібліотеки, з одного боку, та готовність працівників бібліотек різних 

типів і видів до її трансформації,  конкурентоздатності в її організації у 

новому форматі, з іншого боку. Отже, у сучасному суспільстві основною 

цінністю є оновлення, новації.  

У культурно-просвітницькій діяльності бібліотек Півдня України не 

можна не помітити паростки нового підходу, нового змісту до її організації: 

оригінальні ідеї, зміна форматів діяльності, партнерські відносини, 

інтерактивні форми, методи і форми з обслуговування віддаленого 

користувача тощо. Серед низки новітніх проектів обласних універсальних 

бібліотек Півдня України слід поцінувати проекти «Сімейне читання 2015» 

(Херсонська ОУНБ), «Вихідний день – у бібліотеці» (Миколаївська ОУНБ), 

які допомагають підвищити імідж бібліотек, об’єднати інтереси і 

задовольнити потреби користувачів різного віку. 

Окремо і багато можна писати про одну з основних форм культурно-

просвітницької діяльності – виставки. Відомі десятки її різновидів. 

Віртуальна виставка, що отримали таку популярність, сьогодні готується 

всіма бібліотеками. І все ж таки, вона постійно видозмінюється. Незвичайна 

презентація виставки – інсталяції «Книжкова фантазія» (2014 р.), 

організованої  Миколаївською ОУНБ за участі студентів вишів м. Миколаєва 

(у тому числі ВП «Миколаївська філія КНУКіМ»), перетворило її на свято 

книги, що символізує велич книги, її важливість серед  джерел інформації, що 

існують на землі [2 ]. 

Використання сучасних інформаційних технологій дає можливість 

представити інформацію яскраво, динамічно, у формі, що повинна 

запам’ятатися надовго, бо високий емоційний рівень дозволяє досягнути 

більшого ефекту у порівнянні з традиційними формами. До відносно нових 

форм можна віднести буктрейлери, до створення яких приступила більшість 

бібліотек Півдня України. Розміщені на сайтах бібліотек, вони мають 

емоційну змістовну інформацію і новітній спосіб її подання. Приміром, на 

сайті Херсонської ОУНБ можна переглянути 11 буктрейлерів на різні за 

змістом і читацьким призначенням книги: Роззакова Ф. Андрей Миронов – 

баловень судьбы; Яроша Я. Кровава мста; Талана С. Когда ты рядом та ін. 

Культурно-просвітницька діяльність в різні століття сприяла 

підвищенню іміджу бібліотеки через друковані каталоги, звіти про діяльність 

бібліотеки, популяризацію її документних ресурсів. Інтернет проект до 140-

річчя заснування Херсонської ОУНБ «Ювілей моєї бібліотеки» є тому 

підтвердженням. В ньому представлена інформація за розділами: 

фотоматеріали, відео сюжети, книги – ровесники бібліотеки. Підготовлений 

бібліографічний огляд видань, подарованих рівно 140 років потому, серед 

яких: Архив князя Воронцова (1872 г.); сочинения В. Белинского; Геттнер Г. 



Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації 

178 

История всеобщей литературы XVIII в; Записки Императорской Академии 

Наук: в 76 томах та інші [3]. 

Соціальне розшарування суспільства, незайнятість певної частини 

населення та інші фактори вплинули на формування нових читацьких 

категорій і відповідно їхніх соціально-культурних потреб. Певних змін 

зазнали і форми роботи: літературні аукціони, музично-літературні театри, 

театри-імпровізації в бібліотеці, інтелектуальні казино, брейн-ринги, ток-

шоу, інформдіалоги, арт-паті, літературні марафони, літературні телемости, 

фестивалі книги, клуби за інтересами тощо. Отже, у виборі пріоритетних 

форм масової роботи, що наразі визначається як соціокультурна діяльність, 

перевага надається тим, які повною мірою можуть сприяти формуванню 

високорозвиненої особистості, визначати її ціннісні орієнтири, створювати 

умови для спілкування і креативного розвитку, виховувати інтерес до 

читання. Створені web – проекти для людей з особливими потребами 

(подається добірка найбільш цікавих подкастів, де вірші та книги читають 

відомі артисти або працівники бібліотеки). 

Зміна суспільних і культурних орієнтирів вплинула на зміст 

культурно-просвітницької діяльності бібліотек. Можна відзначити всі обласні 

бібліотеки для дітей, обласні бібліотеки для юнацтва, централізовані 

бібліотечні системи Півдня України, просвітницька наповненість бібліотечної 

роботи яких має свій особистий характер, своє прочитання. Так, своєрідним і 

неповторним проектом є проект Миколаївської обласної бібліотеки для 

юнацтва «Читання між боями» (ідея та організація директора бібліотеки 

Н. В. Ткаченко). Проект єднає молодих людей для рекомендації книги для 

читання, що започаткував боєць АТО, який в перервах між боями читав 

електронні книги і на кожну прочитану давав рекомендації. До проекту 

підключаються і студенти – майбутні бібліотекарі. 

В умовах демократизації та інформатизації суспільства, зміни 

ціннісних орієнтацій груп населення, зокрема молоді, основним критерієм 

оцінки діяльності бібліотек залишається якість обслуговування користувачів, 

задоволення їх інформаційних потреб. Культурно-просвітницька діяльність 

бібліотек сприяє активному залученню різних соціальних груп населення до 

створення, збереження, засвоєння, розповсюдження цінностей та надбань 

культури. Культурно-просвітницька діяльність, оформлена сучасними 

методами і формами, залишається ефективною технологією 

соціокомунікативного процесу. 

Автором здійснена спроба створення моделі культурно-просвітницької 

діяльності бібліотек. Концептуальна модель – це абстрактна модель, що 

визначає структуру модельованої системи, властивості її елементів і 

причинно-наслідкові зв'язки, властиві системі і суттєві для досягнення мети 

моделювання[5]. В моделі культурно-просвітницької діяльності бібліотеки 

відзначено, що дана діяльність забезпечується такими соціальними 

функціями бібліотеки як: документно-комунікаційною, що реалізується через 

доступ до ресурсів, каталогів, випуск інформаційної продукції; меморіальною 
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і кумулятивною; освітньою, а також культурною та дозвіллєвою. У моделі 

можуть бути визначені такі основні блоки: когнітивний, організаційний, 

діагностичний, інтерактивний. Кожен з блоків має своє наповнення, 

пов’язане зі зміною вектора культурно-просвітницької діяльності.  

Популяризуючи документні ресурси, що накопичують досягнення 

людства, бібліотека сприяє поширенню знань у суспільстві й поступальному 

розвитку суспільства, виступаючи культурно-цивілізаційною інституцією [6]. 
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КНИЖКОВА ПРОДУКЦІЯ У ВИСТАВКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ-НОНКОНФОРМІСТІВ 

60-80 РР. ХХ СТОЛІТТЯ:ВІДКРИТТЯ СВІТОВІ 

 

Незважаючи на сталість стереотипів, які сформували уявлення 

західного світу про радянське нонконформістське мистецтво як «етнічне», 

периферійне, виставкова діяльність українських митців-нонконформістів за 

кордоном була доволі активною. Масштабні виставки представляли широку 

палітру мистецтва в Галереї Гросвенор, Музеї сучасного мистецтва в Нью-

Йорку, Інституті Сучасного мистецтва в Лондоні, Музеї Гренобля, в Турксі і 

Лавалі, Палаці Конгресів у Парижі, Галереї Кіріко в Римі, у Флоренції, 

Амстердамі, Лугано, Копенгагені, Берліні, Лос-Анджелесі. Виставка в Пале-
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де-Конгрес (Палац Конгресів, Париж) була першою загальнонаціональною 

виставкою російських художників-нонконформістів. 

Українські митці, які емігрували на Захід у 70-х роках ХХ століття, все 

частіше ставали учасниками масштабних виставок та бієнале російського 

мистецтва за кордоном. Виставка «Париж-Москва 1900–1930», яка відбулася 

в Музеї Центру ім. Жоржа Помпіду (1979), практично збіглася в часі з 

першою пересувною виставкою українських митців-нонконформістів у 

Мюнхені. У паризькому тижневику «Нувель Обсерватер» було надруковано 

чотири гострокритичні статті, присвячені долі радянського мистецтва, які 

розкритикували виставку. 

Окреслюючи проблемне поле презентації нонконформістського 

мистецтва за кордоном та шляхи його реалізації за підтримки української 

діаспори, Виставковий комітет зазначав, що українське образотворче 

мистецтво, поширення якого вимагає експозиції, каталогів і критики, не є 

висвітлене досі. Саме виставки з України дають можливість наголосити про 

розвиток вільної естетичної думки в образотворчому мистецтві в Україні. 

Перша пересувна виставка українських митців-нонконформістів, 

організаторами якої були І. Цишкевич, А. Соломуха та В. Стрельников, 

відбулась у Мюнхені в червні–липні 1979 року за підтримки Українського 

вільного університету і ректора, професора В. Яніва. 

У рамках проведення виставки, за фінансової підтримки української 

громади в Мюнхені друком виходить унікальне видання – каталог «Сучасне 

мистецтво з України», який вперше представив західному світові 

різноманітну панораму неофіційного мистецтва в СРСР. До каталогу увійшли 

твори В. Стрельникова, А. Соломухи, Р. Макоєва, О. Онуфрієва, Л. Яструб, 

В. Басанця, С. Сичова, В. Хруща, Н. Гайдук, В. Цюпка, В. Сазонова, 

А. Антонюка, В. Наумця, В. Маринюка, В. Макаренка, Ф. Гуменюка, 

І. Марчука, С. Гети, М. Грицюка. 

Фахівці у галузі мистецтва з української діаспори у своїх 

дослідженнях відзначали брак поінформованості про мистецтво інших 

республік СРСР, котре мало національно специфіку, відмінну від мистецтва 

Росії, а також поступовий прилив неофіційного мистецтва в Європу та США, 

який активізувався з початком 1960-х років (участь українських митців у 

Венеціанському бієнале з 1924 року, персональні виставки В. Макаренка 

(Югославія – 1975, Франція – 1976), В. Сазонова (Німеччина – 1981–1982), 

В. Стрельникова та А. Соломухи (Австрія – 1978, Німеччина – 1979). У статті 

до каталогу відомий теоретик та критик мистецтва, професор Огайського 

університету М. Мудрак, яка вперше висвітлила проблемне поле українського 

нонконформізму для західного читача, наголошувала, що помилково вважати 

українське нонконформістське мистецтво політично мотивованим, оскільки 

переважна більшість митців творить естетичний протест «l’art pour l’art». У 

творах художників-нонконформістів «немає жодного суспільно-політичного 

коментарю, дисидентського забарвлення в трактуванні матерії», натомість це 

мистецтво оптимістичне, «передає бунтівливе, а також покірну українську 
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психіку» з її космологізмом та акцентуацією на тематиці українського села. І, 

хоча думка дослідниці про відсутність суспільно-політичного забарвлення 

нонконформістського мистецтва на тлі його загальноукраїнського розвитку є 

суперечливою (згадаймо політично мотивовані твори О. Заливахи, 

В. Кушніра, А. Горської, Г. Севрук, В. Зарецького, В. Куткіна та ін.), усе ж 

вона відбиває специфіку певних осередків мистецького нонконформізму. 

За результатами виставок у Мюнхені та Лондоні І. Цишкевич, 

А. Соломуха та В. Стрельников у 1980 році видають самвидавний каталог – 

раритетне на сьогодні видання, яке зберігається у приватному архіві 

А. Соломухи в Парижі. Каталог оформлений чорно-білими ілюстраціями 

А. Соломухи, І. Марчука, Ф. Гуменюка, С. Гети, А. Антонюка, М. Гицюка, 

фотодокументами двогодинної виставки під відкритим небом в Одесі 

С. Сичова та В. Хруща перед Державним театром опери та балету в 1967 

році, доповнений обкладинками каталогів «Коллекция Владимира Асриева» 

(Одеса, 1976) та «Ястреб. Октябрь 76. Одеса». До каталогу увійшли критичні 

статті С. Річардс (англійською мовою) та М. Богуш-Шишко (польською 

мовою), а також виступ Дж. Тайнера на відкритті української 

нонконформістської виставки в Лондоні. 

Наступна пересувна виставка відбулась у США (Нью-Йорку, 

Філадельфії, Вашингтоні та Клівленді), за сприяння Асоціації українських 

митців у США, заснованій митцями-емігрантами у 1952 році. Концепція 

виставки в Нью-Йорку була видозмінена – митці вирішили зробити 

презентацію українського нонконформістського мистецтва як ситуативно-

концептуальний мистецький відгук на посттоталітарне мистецтво. Було 

виготовлено сценічні декорації – на тлі плакатів з гаслами «Вперед до 

комунізму», «Ленін – вічно живий», «Наша мета – комунізм», «Власть – 

народу» та мольберт. Це символізувало гнітючу ситуацію несвободи, коли 

ідеологія стала інструментом нищення вільної мистецької думки. 

Після тривалих розмов та численних інтерв’ю з учасниками 

виставкового руху за кордоном – Цишкевичем та Соломухою, – детального 

з’ясування всіх обставин їхньої діяльності, незважаючи на тиск КДБ, зокрема 

й факту підготовки арешту І. Цишкевича в Києві, якого йому вдалося волею 

випадку уникнути, автор статті звернулася до Галузевого державного архіву 

Служби безпеки України з проханням надати справи І. Цишкевича та А. 

Соломухи і отримала відповідь, що «у ГДА СБ України будь-яка інформація, 

а також документи стосовно вищевказаних осіб не виявлені» (лист-відповідь 

галузевого державного архіву №24/5 – 26 від 6.01. 2012 р.). 

Дослідження українського нонконформістського руху за кордоном у 

70–80-х р. ХХ століття дає підстави для наступних висновків: на основі 

архівних джерел, опублікованих матеріалів відтворено український 

виставковий рух за кордоном. Завдячуючи зусиллям відомих зарубіжних 

науковців, галеристів, мистецтвознавців, української діаспори, українські 

художники-нонконформісти були введенні в контекст світової культури як 
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явище оригінальне, а представлення їх у всесвітніх музеях, дало також 

поштовх до їх активної участі у світовому арт-ринку. 
 

 

УДК 025.5:004 

Ірина Василівна Сотникова, 

завідувач бібліотеки Сумського вищого училища  

мистецтв і культури імені Д. С. Бортнянського 

 

КЛАСИЧНЕ БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА  

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ: ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ 

 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується глобальною 

інформатизацією всіх процесів. У зв’язку з цим значно змінюється роль та 

розширюються функції бібліотеки. Для задоволення потреб сьогоднішнього 

користувача, забезпечення оперативного пошуку інформації, необхідно 

освоювати і застосовувати сучасні досягнення в галузі інформаційних, 

мультимедійних технологій та активно впроваджувати їх в бібліотечні 

процеси.  

Стратегічні пріоритети змінюють акценти бібліотечного 

обслуговування, що вимагає від бібліотекарів постійної підтримки 

професійних знань, навичок володіння новою технікою, формування нового 

усвідомлення професії бібліотекаря. Сучасна бібліотека – це не лише місце 

збереження і використання інформації на традиційних та електронних носіях, 

а й культурологічна установа, навчальний простір, інформаційно-аналітичний 

центр, котрий концентрує та розподіляє інформаційні потоки.  

Інформаційне суспільство – суспільство знань, яке понад усе потребує 

певних орієнтирів. Справді, накопичення та поширення інформації сягнуло 

небачених меж, але сам собою неозорий масив інформації не становить 

інтелектуальної цінності.1 

Усе зростаючий обсяг інформації, її легкодоступність веде до того, що 

нині складається ситуація, при якій споживач, ще не спроможний обробити 

весь потік потрібної інформації, бажає отримувати достовірні відомості. 

Бібліотека у зв’язку з цим може виступити в ролі консультанта, експерта. 

Зростання кількості різних видів і типів електронних ресурсів у 

системі наукових комунікацій  ставить перед фахівцями сучасних бібліотек 

нову вимогу – їх інтеграцію з метою надання користувачам, по-перше, 

уявлень про наявність наукових електронних ресурсів, їх якість, змістовне 

наповнення та формальні властивості, по-друге, доступу до різнорідних 

                                                 
1 Гарагуля С. Бібліотеки в інформаційному суспільстві: орієнтація на користувача / 

С. Гарагуля // Бібл. вісн. – 2014. – № 6. – С. 21. 
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електронних ресурсів, по-третє, формування середовища комунікації між 

ученими.2 

Однією з головних функцій сучасної бібліотеки стає інформаційна. Її 

«особливість полягає в тому, що вона реалізується, тісно взаємодіючи з 

іншими суб’єктами інформаційного процесу та використовуючи різні канали 

поширення інформації. Бібліотека бере активну участь в оцінці, інтерпретації 

та фільтрації інформації, у встановленні певних зв’язків між інформаційними 

масивами, щоб забезпечити користувачам доступ до широкого спектру 

джерел знання, соціально значущої інформації».3 Бібліотека як інформаційне 

середовище повинна допомогти користувачеві у формуванні системи 

пріоритетів для відбору інформації, сформувати інформаційну культуру. 

Нині найбільш актуальними проблемами є навчання користувачів 

формуванню інформаційного щита для захисту від шкідливих інформаційних 

впливів, самостійній роботі і поведінці у швидко мінливому інформаційному 

та ситуаційному середовищі, а також сприяння розвитку творчих 

можливостей особистості. Перераховані проблеми тісно пов’язані з 

необхідністю цілеспрямованого формування гармонійних інформаційних 

потреб особистості, від яких залежить формування всіх інших потреб, адже 

взаємодія з будь-якою ситуацією починається на інформаційному рівні.4  

Практика доводить, що формування інформаційної культури 

користувачів, їх уміння користуватися інформаційно-пошуковими системами, 

електронними носіями інформації, а також професійна компетенція 

бібліотечного персоналу залишаються актуальною для дослідження як з 

наукової, так і практичної точок зору. Комплексність таких досліджень дає 

змогу оперативно коригувати технологічні цикли системи обслуговування, 

вводити в бібліотечну практику інновації як змістовного, такі організаційно-

управлінського типів.5 

Інтернет стає засобом і умовою процесу формування ціннісних 

орієнтацій людей. 

Бібліотечне інформаційне середовище, засноване на морально-етичних 

нормах, допомагає користувачеві сформувати систему пріоритетів для 

відбору інформації, що сприяє гармонійному розвитку особистості.6 

Бібліотеки у своїй діяльності активно використовують можливості 

інтернет-простору: соціальні мережі, блоги, форуми, спільноти. Звичайно, 

обличчям бібліотеки є її сайт, але у формуванні позитивного іміджу не 

останню роль відіграють соціальні медіа, що дозволяють користувачам 

                                                 
2 Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій : 

монографія / Г. В. Шемаєва ; Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2008. – С. 29. 
3 Гарагуля С. Бібліотеки в інформаційному суспільстві: орієнтація на користувача / 

С. Гарагуля // Бібл. вісн. – 2014. – № 6. – С. 19. 
4 Грабар Н. Інформаційні потреби та інформаційна культура в сучасному вимірі / Н. Грабар, 

Т. Соколовська // Бібл. форум. – 2014. – № 3. – С. 5. 
5 Гарагуля С. Бібліотеки в інформаційному суспільстві: орієнтація на користувача / 

С. Гарагуля // Бібл. вісн. – 2014. – № 6. – С. 19. 
6 Грабар Н. Інформаційні потреби та інформаційна культура в сучасному вимірі / Н. Грабар, 

Т. Соколовська // Бібл. форум. – 2014. – № 3. – С. 7. 
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спілкуватися, ділитися новинами, інформацією, фото, відео, музикою, своїми 

думками, досвідом, знаннями, налагоджувати контакти. Сайти бібліотек і 

сторінки в соціальних мережах виконують інформаційні, пошукові, освітні, 

рекламні функції. 

Використання бібліотеками соціальних мереж збільшує відвідуваність 

офіційних сайтів, дає змогу бібліотеці рекламувати власну діяльність, 

анонсувати події, встановлювати зворотний зв’язок із користувачами, 

залучати нових відвідувачів. 

Бібліотека надає вільний та необмежений доступ до всіх бібліотечно-

інформаційних ресурсів як власного виробництва, так і придбаних, віртуальні 

послуги з пошуку інформації незалежно від часу та реального 

місцезнаходження користувача. 

А якщо говорити про удосконалення сервісної роботи в бібліотеках, то 

вони дали змогу значно розширити коло користувачів за їх межами.7 

Блогосферу бібліотеки використовують, як засіб фахового спілкування 

для обговорення дискусійних проблем, рекомендацій, поширення нових ідей, 

послуг. 

«Присутність бібліотеки в соціальних мережах сьогодні вже не мода, а 

необхідність. Соціальні мережі дозволяють спілкуватися з реальними й 

потенційними читачами у звичному для них середовищі. У бібліотеки 

з’являється можливість заявити про себе великій аудиторії. Групи і сторінки в 

соціальних мережах дозволяють залучити користувачів до діяльності 

бібліотеки, надають можливість швидко встановити неформальний контакт. 

Це пряме спілкування з читачами!»8 

Необхідним критерієм успішної роботи є постійне зростання 

учасників групи або спільноти, регулярне оновлення інформації. Інформація 

повинна бути цікавою. Робота в соціальних мережах не веде до миттєвого 

результату, але потребує щоденної роботи, інформації на випередження. 

Бібліотека має бути місцем, де діють різні послуги та пропозиції, які 

змінюються згідно з вимогами часу, де кожен користувач може знайти те, що 

йому потрібно, відповідно до своїх очікувань, потреб і свободи вибору.9 
 

АНКЕТА 

Інтернет-ресурси і студентство 

 
1. З якою метою Ви використовуєте Інтернет-ресурси? (можна вибрати декілька варіантів) 

 пошук навчальної інформації 

 дозвілля  

 спілкування з друзями 

 робота 

                                                 
7 Гарагуля С. Бібліотеки в інформаційному суспільстві: орієнтація на користувача / 

С. Гарагуля // Бібл. вісн. – 2014. – № 6. – С. 17. 
8 Киричок И. Вузовское виртуальное сообщество: миссия библиотеки в социальных сетях / 

И. Киричок, О. Русланова, К. Тесленко // Бібл. форум України. – 2014. – № 3. – С. 19. 
9 Калініна Н. У пошуках нових рішень: сучасні освітні технології в бібліотеках // Бібл. форум 

України. – 2014. – № 4. – С. 15. 
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 замовлення послуг 

 інші варіанти 

2. Яку навчальну інформацію Ви шукаєте? 

 підручники 

 готові реферати 

 літературні тексти, вірші 

 ноти 

 свій варіант 

3. Дозвілля в Інтернеті для Вас – це 

 слухання музики 

 перегляд фільмів 

 онлайн-телебачення 

 спілкування з друзями 

 свій варіант 

4. Назвіть соціальні мережі, в яких Ви зареєстровані. 

 ВКонтакті 

 Фейсбук 

 Однокласники 

 Твіттер  

 інші варіанти 

5.  Скільки часу Ви проводите в мережі Інтернет? 

 1-2 години щодня 

 2-3 години 

 4-5 годин 

 5 і більше 

 захожу в Інтернет лише кілька разів на тиждень 

 свій варіант 

6. Назвіть найбільш цікаві для Вас Інтернет-сторінки 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Кращий спосіб спілкування з друзями для Вас 

 телефоном 

 у соціальних мережах 

 у блогах 

 при зустрічі особисто 

8. Чи знаєте Ви про сторінки бібліотеки СВУМіК у соціальних мережах? 

 Контакті 

 Фейсбук 

 Бібліотека СВУМіК ім. Бортнянського (блог) 

9. Яка інформація на сторінці бібліотеки Вас зацікавить? 

 новини культури, освіти 

 пам’ятні дати 

 нові книги 

 корисні посилання 

 бібліотечні новини 

 свій варіант 

10. Чи плануєте Ви стати учасником спільноти нашої бібліотеки? 

 так 

 ні 

 я вже учасник спільноти 
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ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОГРАФА БІБЛІОТЕКИ ВИЩОЇ 

ШКОЛИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Початок третього тисячоліття ознаменований переходом до 

інформаційного суспільства, в якому вирішальну роль відіграють 

інформаційні потоки, а також галузі та технології, пов’язані зі створенням, 

обробкою, зберіганням і розповсюдженням інформації. Інформація і 

технології стають стратегічними ресурсами, важливими компонентами 

життєдіяльності, факторами розвитку суспільства та його соціальної 

стратифікації. В умовах нової інформаційно-технологічної парадигми з 

величезною швидкістю зростає темп соціальних змін, трансформуються типи 

спілкування людей, форми комунікацій, потреби користувачів та стиль 

їхнього життя. Розвиток інтернет-технологій відкрив для бібліотек нові 

шляхи і можливості бібліотечно-інформаційного обслуговування, пошуку, 

отримання бібліографічної і повнотекстової інформації з інших бібліотек та 

інформаційних центрів і доведення її до користувачів. Динамічні процеси 

розвитку бібліотек вищої школи лежать в основі формування нових 

професійних вимог, яким має відповідати сучасний бібліограф. 

Сфера діяльності бібліографа включає в себе пошук, обробку, 

зберігання і передачу інформації, створення бібліографічної продукції та 

бібліографічно-інформаційне обслуговування користувачів. В своїй роботі 

сучасний бібліограф поєднує традиційні форми і методи бібліографічної 

роботи та сучасні інформаційні технології. 

Вміння працювати з різними джерелами інформації (традиційними та 

електронними), анотування, реферування, предметизація і систематизація, 

складання пошукового образу документа – все це складає професійну 

діяльність бібліографа. 

Поява віртуальних довідкових служб пов’язана з прагненням бібліотек 

не відставати від розвитку інформаційних технологій, які  розширюють сферу 

їхньої діяльності і дозволяють залучити більше користувачів. Кожна он-лайн 

служба обирає основні форми обслуговування віддалених користувачів: через 

електронну пошту, мережеву форму запиту, з допомогою обслуговування в 

режимі чату, системи голосового зв’язку, Skype, а також текстових 

повідомлень. Деякі спеціалісти висловлюють думку, що в віртуальному 

обслуговуванні машина майже повністю може замінити бібліографа в роботі 

з виконання довідок, тобто зникне професія бібліографа як довідкового 

працівника. Але, на мою думку, жоден комп’ютер не зможе замінити 
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людський професіоналізм, він може розглядатися лише як помічник в роботі 

спеціаліста.  

В умовах інформаційної надлишковості інтернет-пошуку бібліограф 

зорієнтує користувача в потоці інформації, захистить від інформаційного 

перевантаження. Хаос інформації у електронному середовищі призводить до 

труднощів пошуку, тому виникає необхідність набуття нових умінь 

використання сучасних носіїв інформації, роботи з новою технікою, 

спілкування з різними категоріями користувачів. Бібліографи в цих умовах 

повинні подумати про накопичення знань, які зроблять їх лідерами 

інформаційного ринку, а не обслуговуючим персоналом. Тому бібліографам 

необхідно постійно удосконалювати і оновлювати свої знання та вміння. 

Якщо раніше для обслуговування читачів було достатньо 

орієнтуватися в фондах і карткових каталогах, то сьогодні через мобільність, 

швидкість пошуку бібліографу необхідно поглиблено, вдумливо, терпляче і 

поетапно освоювати велику кількість джерел інформації, проявляти 

ініціативу і професійне самовдосконалення, вміти працювати з технічними 

пристроями (комп’ютером, сканером, принтером, модемом, відео- та 

аудіотехнікою), здійснювати пошук по ресурсами Інтернету. На сьогоднішній 

день віддалені користувачі бібліотеки вишу – це «покоління Інтернету», і 

якщо бібліотечні працівники хочуть стати для цього покоління необхідними, 

то вони повинні вивчати його поведінку та запити. Тому на перший план 

виходить відношення до користувачів, тобто швидке, якісне, доброзичливе і 

повне задоволення їх інформаційних запитів. Для цього необхідно бути 

професіоналом і в своїй роботі, і в електронних технологіях, володіти 

комунікаційними навичками і специфічними навичками спілкування з 

користувачами в онлайновому режимі, проявляти доброзичливість, повагу та 

чесність. Все це підвищує престиж бібліографа, віртуальної служби та 

бібліотеки загалом. Для сучасних університетських бібліотек важливо не 

стільки задоволення, а й розвиток інформаційних потреб користувачів. Саме 

віртуальні довідкові служби бібліотек можуть і повинні допомагати 

студентам ставати активними членами інформаційного суспільства. Для 

цього співробітники бібліотек навчають користувачів сучасним технологіям 

роботи з інформацією, долучають до світових ресурсів Інтернету. Спеціалісти 

віртуальних служб навчають віддалених користувачів самостійному 

бібліографічному пошуку, вмінню орієнтуватися в довідково-пошуковому 

апараті бібліотеки, інформаційних системах, медіаресурсах і базах даних, 

проводять індивідуальні консультації навчального характеру з метою 

допомогти їм самостійно працювати з джерелами інформації, включаючи 

інтернет-ресурси. Бібліографи надають допомогу в розвитку інформаційних 

навичок і комп’ютерної грамотності користувачів, створюють умови для 

особистого творчого розвитку, надають ресурси, в том числі оцифровані, для 

освіти поза університетською програмою, допомагають використовувати 

фонди бібліотек через веб-сайти. За допомогою фахівців користувачі 

навчаються володіти не тільки змістовною інформацією, але й 
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різноманітними методами самоосвіти, приймати рішення, продовжувати 

навчання протягом життя та отримати необхідну освіту. 

Особливістю професійної діяльності бібліографа бібліотек вищої 

школи виступає її всеохоплюючий комунікативний характер, який потребує 

високого рівня розвитку таких якостей, як індивідуальний стиль спілкування, 

комунікабельність, щирість, доброзичливість, витримка, відповідальність, 

науковий світогляд, ерудиція. Бібліографа, що відповідає всім професійним 

вимогам, вирізняють в роботі точність, гнучкість та аналітичність мислення, 

інтелектуальна культура, ініціативність, творчий потенціал, любов до своєї 

справи.  

Сучасний бібліограф бібліотеки вищої школи це: 

– менеджер і маркетолог бібліотечно-інформаційної сфери; 

– аналітик, дослідник, науковець;   

– посередник між користувачем та інформацією; 

– провідник інформаційної культури; 

– фахівець в галузі нових інформаційних технологій; 

– навігатор в ресурсах Інтернету. 

Сучасний етап розвитку бібліотек вищої школи характеризується 

зміною пріоритетів в їх діяльності. Бібліотеки трансформуються в науково-

інформаційні центри, мета яких – забезпечення інформаційного супроводу 

навчального та наукового процесів, інтелектуальний доступ до 

інформаційних ресурсів, документно-ресурсної бази, задоволення науково-

педагогічних, освітніх і духовних потреб професорсько-викладацького 

складу, наукових співробітників та студентів вишу. Така трансформація стала 

можливою завдяки впровадженню в практику роботи сучасних 

інформаційних технологій, активному розвитку інноваційної діяльності. 

Бібліотечна спільнота продовжує активну боротьбу за достойне місце 

в майбутній інформаційній і соціокультурній інфраструктурі суспільства. 

Бібліотеки активно використовують Інтернет та різноманітні технології і 

ресурси для роботи з читачами, пропонуючи їм, окрім високоякісного 

обслуговування, різноманітні культурно-дозвіллєві та освітні послуги. 

Змінюється суспільство, змінюється середовище, змінюються бібліотеки, і 

змінюються вимоги до бібліотечних кадрів. Інформація – найважливіший 

ресурс сучасного суспільства. А вміння шукати, знаходити, переробляти і 

використовувати інформацію – пріоритети роботи бібліографа бібліотеки 

вищої школи. 

Таким чином, працівникам бібліотек вищих навчальних закладів 

України важливо йти в ногу з часом, стежити за розвитком комунікаційних 

технологій, а також вивчати інноваційний досвід зарубіжних бібліотек. Це 

приведе до залучення нових користувачів і до підвищення популярності 

бібліотек як сучасних та технологічних установ.  
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Тетяна Іванівна Теличко, 

завідувач бібліотеки комунального вищого навчального  

закладу «Олександрійське училище культури» 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В БІБЛІОТЕЦІ ВНЗ – 

ПЕРЕДУМОВА ЯКІСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Важливу роль в організації підготовки кваліфікованих кадрів відіграє 

бібліотека училища, яка забезпечує повне, якісне, оперативне бібліотечно-

бібліографічне та інформаційне обслуговування студентів, педагогічних 

працівників згідно їх інформаційних запитів на основі широкого доступу до 

бібліотечних фондів, світових інформаційних ресурсів.  

В бібліотеці училища значна увага приділяється впровадженню в 

навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій. 

Наразі створено електронну бібліотеку, яка систематично 

поповнюється мультимедійними та повнотекстовими виданнями. 

Застосування електронних видань дає змогу викладачам та студентам 

самостійно організовувати навчальну та професійну діяльність, 

використовувати різноманітні інформаційні та технологічні засоби, 

створювати власні творчі продукти. 

В читальній залі створено комфортні умови для такої самостійної 

роботи. Комп’ютерний сектор бібліотеки обладнаний трьома комп’ютерами, 

кольоровим принтером, сканером, ксероксом. На всіх робочих місцях 

установлено програмні продукти: ОС Windows XP; автоматизовану 

інформаційно-бібліотечну систему ІРБІС; програми для вивчення музично-

теоретичних дисциплін – FINALЕ 2011, Music Arcade; оглядачі файлів у 

форматах PDF та EPS, XPS, програми запису CD/DVD, програми для 

сканування. Таке сучасне обладнання дозволяє бібліотеці бути базою для 

проведення занять, позанавчальних заходів, педагогічних нарад та семінарів. 

Бібліотека училища створює і веде систему традиційних та 

електронних бібліотечних каталогів, картотек. Електронний каталог (ЕК) 

об’єднує 16 бібліографічних баз даних, що активно використовуються. 

Поєднання традиційного каталогу з електронним дає можливість повною 

мірою задовольняти інформаційні запити користувачів. 

При бібліотеці функціонує Інформаційно-ресурсний центр (ІРЦ), який 

інтегрує всю традиційну та мультимедійну навчальну продукцію, що 

надходить до закладу або створюється в ньому, забезпечуючи  її належне 

зберігання та надання в користування студентам та викладачам. 

Сьогодні значно збільшилась кількість студентів, які прагнуть 

оперативно отримувати необхідну інформацію. В цьому їм допомагає 

об’єднання комп’ютерів бібліотеки в локальну мережу, підключення до 

Інтернету, наявність зони Wi-Fi.  
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Належна якість освіти сьогодні неможлива без достатнього рівня 

інформаційної та бібліотечно-бібліографічної культури студентів та 

викладачів. Теоретичному та практичному ознайомленню з сучасними 

інформаційними технологіями сприяють заняття Школи формування 

інформаційної культури серед студентської молоді училища. Для них 

проводяться бібліографічні огляди, віртуальні мандрівки, прес-години, медіа-

панорами, інформіни, мультимедійні презентації-консультації, уроки-

практикуми («Бібліотечний каталог як інформаційно-пошукова система: 

правила користування та сервісні можливості», «Можливості комп’ютера», 

«З комп’ютером на «ти», «Електронні каталоги і картотеки», «Знайомтесь: 

електронні видання», «Енциклопедії: від друкованої до електронної», 

«Особливості спілкування у віртуалі» (онлайн-безпека), «Електронне читання 

або що ти знаєш про е-рідери?»). 

З розвитком інформаційних технологій та впровадженням їх у роботу 

бібліотеки виникають нові форми популяризації бібліотечних фондів, 

наприклад, буктрейлери, які сьогодні набувають популярності. Буктрейлер – 

особливий вид книжкової реклами, один із засобів просування видань до 

користувача. Працівники бібліотеки спільно з викладачами та студентами 

підготували проморолики за мотивами книг Марини та Сергія Дяченків 

«Брамник», О. Довженка «Зачарована Десна» та Памели Треверс «Мері 

Поппінс», метою яких є розповісти, зацікавити, заінтригувати, 

популяризувати творчість письменників. Дані продукти було створено за 

допомогою комп’ютерних програм Publisher Power Point, Pinnacle Studio, 

Adobe audition, Adobe Premiere Pro, презентовано під час проведення 

літературних годин, розміщено в Інтернеті на каналі училища та у 

популярних соціальних мережах.  

Бібліотека ВНЗ здійснює диференційоване бібліотечне та 

інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів на абонементі і в 

читальній залі.   

Незмінною формою популяризації літератури залишаються книжкові 

виставки, перегляди літератури, бібліографічні та інформаційні огляди. 

Завдяки Інтернету користувачі бібліотеки мають можливість дистанційно 

переглянути віртуальні виставки, ознайомитися з найбільш актуальними 

виставками, представленими в електронному вигляді на сайті бібліотеки. 

Web-сторінка – ще один новий сервіс. На офіційному сайті училища є 

сторінка бібліотеки (http://ouk.com.ua), де можна знайти інформацію про 

історію бібліотеки, її структуру, режим роботи, послуги,  найяскравіші події. 

Започатковано промоційну рубрику «Нові надходження!», де представлено 

книжкові новинки.  

У 2014 році бібліотека створила власний блог «БібліоКульОк» 

(http://bibliokylek.blogspot.com). Контент блогу включає відомості про події 

літературно-мистецького життя, довідки та індивідуальні консультації з 

окремих питань, актуальну і корисну інформацію з Інтернету й фахових 

періодичних видань.  
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Дозвілля студентів має бути змістовним та розширювати їх світогляд, 

знання. Саме таким чином побудована масова робота бібліотеки, де 

напрацьовано чималий досвід проведення просвітницьких заходів. Тематика 

їх різноманітна. Це, в першу чергу, форми спрямовані на популяризацію 

кращих зразків вітчизняної культури та духовне відродження нації.  

Під час підготовки та проведення масових заходів надзвичайно 

ефективним і корисним є використання інформаційних технологій і сучасних 

мультимедійних засобів: пошук наочного матеріалу в мережі Інтернет, підбір 

музичного оформлення, застосування техніки анімації слайдів. Креативні 

форми роботи підняли бібліотечні заходи на якісно новий рівень. 

Колектив бібліотеки завжди перебуває в пошуку нових ідей, 

продовжує активно працювати над створенням ефективного і комфортного 

сервісу для користувачів.  

Бібліотека відповідає сучасним вимогам, гнучко реагує на потреби 

навчального процесу. Її робота зосереджена на формуванні та використанні 

інформаційних ресурсів, удосконаленні обслуговування користувачів, 

організації книжкового фонду та впровадженні новітніх технологій. Це 

сприяє підвищенню якості навчання, розвитку талановитої творчої молоді та 

підготовці майбутніх фахівців. 
 

 

УДК 069.15 

Любов Олександрівна Чухрай, 

кандидат культурології,  

доцент кафедри історії України і музеєзнавства  

Київського національного університету культури і мистецтв 

 

ДО СТВОРЕННЯ ЛЕКЦІЇ–ЕКСКУРСІЇ АНДРІЇВСЬКИМ УЗВОЗОМ 

 

Складна та багатогранна історія міста Києва. Час, який пройшов від 

заснування міста, відбився у багатьох будівлях, що збереглися до нашого 

часу. Можна сказати, що архітектура – це кам’яний літопис міста. Тому в 

учбовій програмі гуманітарних факультетів вузів Києва доцільно мати курс 

присвячений не тільки самій історії міста, але й його архітектурним 

пам’яткам.  

Створення курсу, присвяченому характеристиці архітектурній історії 

міста Києва, має свої особливості.  

По перше, археологічні пам’ятки, які знайдені на території міста, 

значно старші за безпосередню історію самого Києва (Кирилівська 

верхньопалеолітична стоянка, залишки численних стійбищ доби бронзи 

тощо). В основі навчального курсу має бути покладений хронологічний 

принцип. В залежності від зацікавленості та обраної спеціалізації студентів 

має бути розширений той або інший хронологічний період.  

По-друге, за своєю будовою місто Київ дуже складне. Його 

архітектура розпадається на значну кількість окремих ландшафтно-
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архітектурних комплексів чи ансамблів, за якими і повинна будуватися 

структура програми навчального курсу для студентів. 

По-третє, половину курсу має становити лекції-екскурсії. 

Для вивчення архітектури Києва більше підходять пішохідні екскурсії. 

Вони більш насичені, надають можливість глибше вивчити 

об’єкти, звернути увагу на деталі.  

Розглянемо таку лекцію-екскурсію на прикладі вивчення 

Андріївського узвозу. На цій вулиці зосереджено чимало суто архітектурних 

пам’яток та пам’ятних місць, пов’язаних з діяльністю видатних людей 

минулого. Можна сказати, що сьогодні Андріївський узвіз є справжнім 

скансеном.  

Краще за все розпочинати подорож з перехрестя між вулицями 

Десятинної, Володимирської та самого Андріївського узвозу. На початку 

екскурсії можна звернути увагу слухачів на будинок №3 по Володимирській 

вулиці. Навпроти нього знаходяться залишки Десятинної церкви. Вона була 

побудована  наприкінці X ст. Церква була зруйнована під час облоги Батиєм 

Києва в 1240 році.  

Центрами тяжіння екскурсії на цій вулиці є Адріївська церква та музей 

М. Булгакова у будинку № 13.  

Трохи нижче Андріївської церкви по правій стороні вулиці 

розташований невеликий сквер з скульптурними роботами Івана Кавалерідзе 

та його майстернею. Напроти по парній стороні вулиці привертає увагу 

будинок 40-х рр. XIX ст. та прибутковий купецький будинок № 34, 

побудований в 1901 році. Нижче по непарній стороні височить так званий 

Замок Ричарда (так назвав його Віктор Некрасов). Ця будівля побудована в 

стилі модерну початку XX ст. (архітектор Р. Марфельд, 1904 р.). Ліворуч від 

замку знаходяться сходи, якими можна піднятися на гору Уздихальницю, де 

знаходиться один з найкращих оглядових майданчиків. Зліва по парній 

стороні від узвозу відгалужується Воздвиженська вулиця. Ліворуч по парній 

стороні  піднімаються чавунні сходи на Замкову гору або Кисилівку. Як 

вважають археологи, найдавніші будівлі Києва мали знаходитись на цій горі. 

В будинку № 13 розташований меморіальний музей М. Булгакова. Музей 

працює з 1991 року. Саме тут розгорталися події роману письменника «Біла 

гвардія» та п’єси «Дні Турбіних». В будинку № 8 розташований театр 

«Колесо». В будинку № 10 міститься гончарна галерея. На перехресті з 

вулицею Боричів Тік привертають увагу будинки в еклектичній манері, 

побудовані в 70-ті рр. XIX ст. Завершують ансамбль узвозу два великих 

будинки в стилі модерн, побудовані в 1915 р. Нижче за узвозом (будинок 2б) 

знаходиться «Музей однієї вулиці». Наприкінці екскурсії є сенс завітати до 

Покровського храму, який побудований на місці більш ранньої, можливо, 

вірменської церкви.  

Для багатьох киян місто ототожнюється з Андріївським узвозом. На 

цьому місці перетинаються часи та події, долі видатних киян. Сама історія 

дихає  цими садами та пагорбами, каменями та бруківкою. Екскурсію можна 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

193 

закінчувати  на Контрактовій площі біля фонтану Самсон, відновлений в 

1982 р.  

Таким чином, екскурсія Андріївським узвозом триватиме від 

академічної години до двох академічних годин в залежності від того, чи 

будуть екскурсанти відвідувати музей М.Булгакова, підніматися на Замкову 

гору та Уздихальницю, оглядати експозицію «Музею однієї вулиці». Лектор в 

залежності від смаків аудиторії та погоди може варіювати свою розповідь та 

маршрут. Головними об’єктами цієї лекції-екскурсії залишаються Десятинна, 

Андріївська, Покровська церкви та музей М. Булгакова. 

 

 
УДК 069.02:7 

Олена Володимирівна Харченко, 

член Національної спілки майстрів народного 

мистецтва України, історик-музеєзнавець 

 

ХУДОЖНІ МУЗЕЇ ПОЧ. ХХІ СТ., ЯК ОСЕРЕДКИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ 

ІСТОРИЧНОЇ, КУЛЬТУРНОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ СПАДЩИНИ 
 

На поч. ХХІ ст. художні музеї впливають на задоволення культурних, 

естетичних потреб своїх відвідувачів через реалізацію культурно-освітніх 

музейних технологій. З одного боку, вітчизняні художні музеї все ще 

зберігають традиційність моделі, сформованої ще у ХІХ ст. З іншого – 

видозмінюється їх інфраструктура, відповідно до вимог часу.  

Популяризація історичної, культурної, мистецької спадщини у 

художніх музеях розвивається як через традиційні, так і через інноваційні 

форми музейної практики. В культурно-освітній роботі використовуються 

сучасні та ефективні інформаційні технології, соціальні мережі, 

мультимедійні, технічні засоби трансляції музейної інформації.  

Включення ресурсів системи Інтернет в освітню практику зарубіжних 

художніх музеїв, є сучасним ефективним засобом пропозиції музейних 

послуг. Вітчизняні музеї на поч. ХХІ ст., також стали долучатися до цієї 

практики. Але, як стало зрозумілим з огляду вітчизняного досвіду, в Україні 

цей процес розвивається дещо уповільнено [1; 2; 4; 6]. Спостерігається 

відсутність досвіду деяких музеїв у користуванні соціальними мережами 

Facebook, Youtube, В контакті, Twitter, Pinterest, Instagram. Інформативні 

можливості двох останніх ресурсів, на цей час, музейними працівниками 

детально не вивчені і відповідно, поки що використовуються обмежено.  

На жаль, комунікаційний, інформаційний, культурно-просвітницький 

потенціал багатьох українських музеїв поки що не може бути використаним 

повною мірою. На загальний стан проблем культурно-освітньої діяльності 

вітчизняних музеїв продовжують впливати проблеми фінансування 

культурної і музейної сфери на державному рівні, недосконалість 

законодавчої бази, потреба у кваліфікованих кадрах, недоліки у плануванні 
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музейної діяльності, обмеженість або відсутність культурних ініціатив. На 

цей час, не всі вітчизняні музеї художнього профілю мають свої сайти. А  

музеї, у яких вони є, ще не в повній мірі користуються можливостями цього 

засобу інформування постійної та залучення потенційної аудиторії. 

Позитивні сторони використання мультимедійних засобів в культурно-

освітній діяльності вітчизняних музеїв полягають у тому, що вони можуть 

забезпечувати одночасну трансляцію різних видів інформації про музейні 

експонати, доповнювати лекції та художні виставки документальними 

матеріалами, що не потрапили до залів музею. В рамках музейних лекторіїв, 

через ці засоби можливо демонструвати зображення унікальних 

першоджерел, матеріали, які зберігаються у фондах впродовж десятиліть.  

Завдання пошуку ефективних засобів збереження і популяризації 

історичної, культурної, мистецької спадщини, на поч. ХХІ ст., стимулюють 

українські музеї втілювати світові інноваційні форми культурно-освітньої 

діяльності у власну практику. 

Освітні процеси у музеях художнього профілю, сполучаються з 

рекреацією, направленою на задоволення різних потреб і запитів відвідувачів 

всіх категорій. Розробляються інтерактивні музейні експозиції. В практиці 

українських музеїв широко використовуються форми ігрових та 

інтерактивних екскурсій: дослідницькі, пошукові, розвиваючі екскурсії, 

музейно-екскурсійні подорожі, екскурсії-квести, театралізовані, нічні, 

віртуальні екскурсії. Розробляються авторські екскурсії та екскурсійні цикли, 

які включають ігрові методики, музейну режисуру, театралізацію, 

інсценізацію, драматизацію, педагогічні та психологічні прийоми. 

На базі виставкової та експозиційної роботи, розвивається нова 

інтерпретація творів мистецтва, в інтерактивній формі арт-перформенсів, 

проводяться виступи діджеїв, покази мод, музичні концерти та спектаклі. 

Сучасні відвідувачі, влаштовують фотографування у музеях поруч з 

шедеврами мистецтва – «музейне селфі», а потім розміщують фото на 

сторінках у соціальних мережах. Онлайн, вони оглядають виставки, 

проходять інтерактивні ігри-випробування, самостійно знаходять інформацію 

про творчість визначних митців, діляться враженнями з іншими 

відвідувачами на музейних форумах.  

Ігри-квести у практиці роботи з дітьми молодшого та середнього 

шкільного віку, використовують різні музеї. Наприклад, Херсонський 

художній музей ім. О. О. Шовкуненка, в якому тематика музейних квестів, 

присвячена творчості відомих письменників. В ігровій формі, діти 

сприймають музейну інформацію у різних напрямках: вони вивчають музейні 

експонати, відшукують на них зображення відомих літературних героїв, 

співставляють свої знання з різних дисциплін – літератури і образотворчого 

мистецтва, розгадують загадки, беруть участь у вікторинах, заохочуються до 

подальшого відвідування музейних заходів. 

На поч. ХХІ ст., у практику художніх музеїв широко входять дитячі 

музейні свята («День народження у музеї», у Національному художньому 
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музеї України, Державному музеї народного декоративного мистецтва, 

інших). Основою музейних свят та фестивалів мистецтва, стають 

театралізовані дійства, неформальна атмосфера святковості, яка 

супроводжується виступами музичних колективів, літературними читаннями, 

ярмарками народних майстрів (у музеях декоративно-прикладного 

мистецтва), різноманітними конкурсами. Проводяться дворянські бали – у 

Чернігівському обласному художньому музеї імені Г. П. Галагана, 

Національному музеї мистецтв ім. Б. та В. Ханенків, Сімферопольському 

художньому музеї (АР Крим). 

Вітчизняні та зарубіжні дослідники стверджують, що сприйняття 

музейних експозицій у інтерактивних формах, виступають ефективними 

засобами інформаційного, естетичного і духовного впливу на музейних 

відвідувачів [2; 3; 5; 6]. Водночас, ці форми культурно-освітньої практики, 

розкривають у музейної аудиторії усвідомлення цінності музейних пам’яток і 

виступають засобом популяризації історичної, культурної, мистецької 

спадщини.  

На наш погляд, з метою виконання цих завдань, критерії відбору 

музейних експонатів для використання у різних формах культурно-освітньої 

практики з різновіковою аудиторією, включають наступні складові: 

– Оригінали і автентичні твори мистецтва у художніх музеях, 

складають переважну більшість представлених до огляду експонатів, які є 

джерелами культурної, історичної, мистецької, духовної інформації різних 

часів; 

– Форми культурно-освітньої діяльності музеїв включають 

систематичний відбір експонатів, що характеризуються високим художнім 

рівнем виконання, духовним та інформаційним потенціалом, представляють 

естетичні еталони різних видів та жанрів образотворчого мистецтва. Таким 

чином, формування естетичного смаку та музейної культури відвідувачів 

різних категорій відбувається на кращих зразках; 

– Експозиції, побудовані за тематичним та хронологічним, 

монографічним принципами, наочно ілюструють художні явища та 

розкривають персоналії художників у загальному контексті історії 

образотворчого мистецтва, представляють його різні напрямки, стилі, течії, 

культурні осередки, художні школи та угрупування митців; 

– Музейні експонати художньо-меморіальних музеїв та музеїв-

майстерень (Музей-садиба К. Білокур у с. Богданівка; Музей-майстерня 

І. Кавалерідзе у Києві; Квартира-музей художника О. Новаківського, 

Художньо-меморіальний музей О. Кульчицької, Художньо-меморіальний 

музей Л. Левицького у Львові, Художньо-меморіальний музей І. Є. Рєпіна у 

Чугуєві, інші), розкривають індивідуальний творчий шлях митців. Вони 

ілюструють еволюцію становлення технічної майстерності та ступінь 

емоційного заглиблення художника у творче переосмислення явищ дійсності 

через різні засоби образотворчого мистецтва, і водночас, зберігають 

меморіальну атмосферу приміщення; 
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– При відборі експонатів для екскурсій, лекцій, музейних занять, 

експозицій обираються музейні предмети, що мають яскраво виражені 

особливі ознаки, через які здійснюються естетичний і духовний вплив на 

відвідувачів різного віку (атрактивні, інформативні, експресивні, 

репрезентативні; унікальні та автентичні);  

– Інформаційний потенціал, закладений у музейних предметах, 

розкривається за допомогою залучення профільних матеріалів (які мають 

безпосереднє відношення до музейних предметів, представлених в 

експозиціях музеїв), а також, не профільних матеріалів (текстового 

супроводу, схем, таблиць, фотографій тощо); 

– Сучасні експозиції музеїв художнього профілю, на поч. ХХІ ст., 

активно доповнюють цифрові, відео та аудіо засоби. Зображення, які 

транслюються за допомогою цих засобів, мають певні переваги для 

детального аналізу предметів мистецтва (наприклад, розгляд збільшених 

фрагментів картин, з метою вивчення технічних прийомів творів живопису). 

Вони максимально наближені за характеристиками відтворення кольору до 

оригіналу і використовуються з навчальною метою у освітніх і 

комунікативних програмах художніх музеїв; 

– Копії та відтворені технічними засобами матеріали, в культурно-

освітній роботі музеїв художнього профілю використовуються в обмеженій 

кількості. Вони ілюструють культурні, історичні, мистецькі процеси через 

додаткові засоби музейної експозиції (репродукції; слайди; художні копії – 

репліки, зроблені художником з власної роботи; копії робіт митців, зроблені 

іншими художниками; електронні, цифрові аналоги творів, фото відтворення, 

які передають, інформацію, важливу для інтерпретації твору). 

Отже, ці узагальнені позиції, на нашу думку, складають підвалини 

культурно-просвітницької діяльності музеїв художнього профілю. Водночас, 

вони набувають важливого значення для прищеплення музейним 

відвідувачам розуміння важливості збереження і популяризації історичної, 

культурної, мистецької спадщини, виховання толерантного ставлення до 

представників різних культур, які розвиваються і співіснують на території 

сучасної України. 
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Сучасні інформаційні потреби користувачів, нові функціональні 

завдання інформаційних установ: бібліотек, інформаційних центрів та служб, 

потребують корегування змістової складової фахової підготовки студентів і, 

відповідно, актуалізують проблему дослідження  формування готовності до 

бібліографічної діяльності в умовах розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій.  

Власне поняття «готовність», ми розглядаємо у ракурсі наявності у 

студентів сформованого комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для 

проведення усіх процесів бібліографічної діяльності при бібліографічному 

обслуговуванні користувачів. Готовність до певного виду діяльності, на наш 

погляд, означає розуміння мети, завдань, її основних складових і необхідних 

процесів та вимог, щодо кінцевого результату. Зазначимо на цілком 

виправданому поєднанні мотиваційного і дієвого компонентів – з одного 

боку, передбачається сформованість певних мотивів до даного виду 

діяльності, а з другого боку – умінь і навичок роботи із інформаційними 

ресурсами, створення пошукового образу документа, ведення інформаційного 

пошуку для задоволення інформаційних потреб користувачів. 

Сучасне бібліографічне обслуговування включає різноманітні процеси 

бібліографічної діяльності і, відповідно, має різні види. Г. Швецова-Водка 

визначає три, а саме: довідково-бібліографічне обслуговування (ДБО), 

бібліографічне інформування споживачів (БІС) і рекомендаційно-

бібліографічне обслуговування (РБО) [2, c. 156]. Базовими дисциплінами для 

засвоєння теоретичних знань та набуття необхідних вмінь і навичок, на нашу 

думку, є «Бібліографознавство», «Бібліографічна діяльність», «Аналітико-

синтетична обробка документів».  

Навчальна дисципліна «Бібліографознавство» надає студентам 

теоретичні знання з основ бібліографічного обслуговування та 

бібліографічної діяльності, сприяє розумінню процесів формування та 

розвитку методів створення різноманітних видів бібліографічної продукції, 

знайомить з найкращими прикладами бібліографічної спадщини.  

Знання, вміння і навички складання бібліографічного запису 

документа, анотування, реферування, інших видів згортання інформації 

мають бути засвоєнні при вивченні дисципліни «Аналітико-синтетична 

обробка документів». У структуру готовності до бібліографічного 
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обслуговування, як до багатокомпонентної та різнорівневої, обов’язково 

входять вищеназвані процеси роботи із документами. Операційно-дійовий 

рівень готовності до бібліографічного обслуговування розглядається нами у 

ракурсі оволодіння діями-операціями переробки документної інформації. 

Діяльнісний  підхід до формування готовності студентів реалізується у 

навчальному курсі «Бібліографічна діяльність». Серед завдань дисципліни, 

важливими для даного дослідження вважаємо будуть наступні: вивчення 

студентами алгоритмів технологій довідково-бібліографічного пошуку, 

довідково-бібліографічного обслуговування та бібліографічного 

інформування; ознайомлення із загальною методикою підготовки 

бібліографічної продукції, формування готовності у студентів до 

застосування знань, умінь та навичок у практичній бібліографічній 

діяльності.  

Саме у процесі цілеспрямованої практичної бібліографічної діяльності 

може відбуватися формування готовності студентів до бібліографічного 

обслуговування, тому продуктивна фахова підготовка передбачає, на наш 

погляд, доцільним включення до програми напряму підготовки 6.020102 

«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», рівня бакалавр, 

практикуму з бібліографічної діяльності. Він допоможе у формуванні 

необхідних професійних компетенцій для роботи в інформаційному просторі 

і створенні бібліографічних ресурсів, певного рівня психологічної готовності: 

вміння й спроможності входити у соціально-інформаційні зв’язки й 

відносини, готовності до результативної комунікаційної діяльності для 

ефективного бібліографічного обслуговування. 

Особливо актуальним для майбутніх фахівців є набуття практичних 

навичок бібліографічного обслуговування в електронному інформаційному 

середовищі з використанням різноманітних довідково-пошукових систем. Ми 

підтримуємо тезу авторів посібника «Інформаційний бізнес» (Ю. Палеха, 

Ю. Горбань), про те, що «формування інформаційного ринку та відповідно 

ринку інформаційних продуктів і послуг відбувається водночас із розвитком 

у країні інформаційної індустрії» [1, с. 107]. 

У контексті даної тези, природно простежується вплив розвитку 

інформаційної індустрії на зміст професійних умінь та навичок фахівців, їх 

готовності до бібліографічної діяльності у сучасному інформаційному 

середовищі. Якісно новий спосіб організації практичної бібліографічної 

діяльності в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 

висуває нові вимоги до професійних компетенцій співробітників бібліотек, 

інформаційних служб та центрів. Необхідно формувати готовність студентів 

до віртуального довідково-бібліографічного обслуговування, створення 

електронних бібліографічних ресурсів, як науково-допоміжних, так й 

рекомендаційних.  
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ВЛАСТИВОСТІ КНИГИ В СТРУКТУРІ  

СОЦІОКОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

За свою давню історію книжкова комунікація сформувалася як 

система інституцій, що відповідають за створення і поширення суспільно 

значущої інформації в часі та просторі. Книжкова комунікація завжди 

сприймалася як вагомий чинник цивілізаційного прогресу, духовного й 

інтелектуального розвитку суспільства. В умовах збільшення обсягу 

інформації книжковій комунікації все важче долати технічні бар’єри на 

шляху руху повідомлення від автора до читача. 

Водночас, слід зважати на те, що книжкова комунікація є унікальною 

підсистемою соціальних комунікацій, яка здійснює селекційний відбір 

інформації за ціннісними ознаками, а тому подолання технічних, соціальних 

та психологічних бар’єрів на шляху повідомлення від автора до читача 

можливе лише за умов взаємодії та взаємовпливу книжкової та електронної 

комунікацій. 

Однак можна констатувати, що й на сьогоднішній день немає 

цілісного дослідження книжкової комунікації в системній єдності всіх її 

елементів і підсистем. Проведення такого дослідження має важливе соціальне 

й професійне значення, оскільки створює теоретичне підґрунтя успішного 

розвитку й інтеграції книжкової комунікації як унікальної системи, що 

забезпечує суспільство надійною, достовірною, перевіреною інформацією, в 

якісно нове комунікаційне середовище. 

Унікальність книги як засобу комунікації, що полягає, насамперед, у її 

соціально-функціональному призначенні, зумовлює необхідність 

теоретичного виокремлення книжкової комунікації як самобутньої 

підсистеми соціальної комунікації. 

На сучасному етапі теоретичного осмислення книжкової комунікації 

спостерігається тенденція до органічного поєднання книгознавчого, 

інформаційного та комунікативного підходів, що сприяє науковому 

осягненню її системних зв’язків, як чинника перспективного розвитку 

книжкової комунікації, з одного боку, як унікальної, самобутньої, 

самодостатньої системи, а з іншого, – як базової, головної підсистеми 

сучасної системи соціальних комунікацій.  
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Основу дослідження книжкової комунікації склала можливість 

розглянути книгу і книжкову справу в ширшому – соціально-

комунікативному контексті – як базову підсистему системи соціальної 

комунікації. 

Факторами вдосконалення комунікативних можливостей книги 

стають: винайдення найекономічнішого й найеластичнішого матеріалу для 

виготовлення книг та найзручнішої їх форми; усвідомлення ролі формату; 

розвиток мистецтва художнього оформлення; еволюція систем письма та 

шрифтів; формування зручної структури й апарату книги; розвиток засобів 

тиражування і розповсюдження. 

Визначення перспектив розвитку комунікаційного простору та місця в 

ньому книжкової комунікації за допомогою методів наукового прогнозування 

дозволили дійти висновку, що сучасні тенденції в традиційному та 

електронному книговиданні свідчать про їх паралельний взаємопов’язаний 

розвиток. 

Друкована книга співіснуватиме з електронними виданнями, оскільки 

це різні за своєю природою засоби комунікації. 

Дослідження еволюції розвитку книжкової комунікації засвідчило її 

здатність до трансформації у відповідь на ті виклики, що відбувалися в 

комунікативній культурі. 

Тобто книжкова комунікація завжди була динамічною структурою, 

відкритою до змін під впливом зовнішніх факторів. 

Концептуальна модель подальшого розвитку книжкової комунікації 

передбачається досягнення доступності будь-якого видання в необхідному 

місці, в найкоротший термін, у тій формі друкованій або електронній, яку 

бажає отримати користувач. 
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ВІДКРИТІСТЬ ДОСТУПУ ДО БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ 
 

У новому тисячолітті побудова інформаційного суспільства постає як 

глобальне завдання людства. Бібліотекарі багатьох країн заявляють про своє 

прагнення брати участь у створенні суспільства, в якому кожен отримає 

доступ до інформації і знань в ім’я здійснення прав людини та гармонійного 

розвитку особистості. Інформаційні і комунікаційні технології розглядаються 

бібліотекарями як найважливіший інструмент розвитку, який може бути 

застосовуватися у всіх видах людської діяльності, використовуватися для 

вирішення політичних, економічних і соціальних завдань, для подолання 

нерівності між народами, країнами, цивілізаціями, соціальними групами, для 

збереження культурного надбання людства. 

Вільний доступ до інформації і знань є професійною етичною цінністю 

для бібліотекарів. Вона проявляється в етичних переконаннях, які побутують 

в професійному середовищі бібліотекарів, і в етичній поведінці, здійснюваній 

в ситуаціях, породжених професійною бібліотечною діяльністю.  

Давайте подивимося, як принцип свободи доступу до інформації 

проявляється в «ситуаціях» – основних видах бібліотечної діяльності і 

наскільки «етичним» виявляється поведінка бібліотекарів в процесі цієї 

діяльності. 

До основних видів бібліотечної діяльності віднесемо:  

– комплектування бібліотечного фонду; 

– створення пошукового апарату; 

– інформатизацію, впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій та електронних ресурсів;  

– організацію фонду;  

– організацію (побудова) бібліотечного простору; 

– організацію обслуговування, розробку його нормативно-

організаційної бази; 

– створення бібліотечної реклами;  

– підбір і навчання кадрів. 

І в традиційній, і в модернізованій бібліотеці доступ до інформації і 

знань забезпечується, в першу чергу, за допомогою бібліотечного фонду, від 

його повноти і відкритості залежить ступінь свободи доступу.  

Розміщення фондів у відкритому доступі – аксіома для сучасної 

публічної бібліотеки. Однак стереотипи професійного мислення і фінансові 

труднощі змушують наших бібліотекарів більшою мірою піклуватися про 

збереження документів, ніж про зручності користування фондом для читачів. 
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Тим часом, загальновідомо, що читачі, у переважній більшості випадків, 

воліють самостійно шукати документ на стелажах. 

Перетворенню закритих книгосховищ в читальні зали з відкритим 

доступом у нас, звичайно, заважає обмеженість бібліотечних площ.  

В якості ілюстрації: в Інформаційній бібліотеці Центру Жоржа 

Помпіду в Парижі у відкритому доступі розміщено 350 тисяч друкованих 

документів, при цьому загальна площа бібліотеки дорівнює 10 тисячам кв. 

метрів. 

Проте важливу роль відіграє і консерватизм професійної свідомості: на 

першому місці у бібліотекарів і раніше стоїть завдання «збереження» 

бібліотечного фонду, а не його «використання» читачами. Тільки змінивши 

пріоритети бібліотечної роботи, помінявши місцями за ступенем важливості 

«збереження» і «використання» фонду, ми доб’ємося істотних зрушень у 

просуванні відкритого доступу в наших бібліотеках. 

Застарів і традиційний поділ фонду на фонд абонемента, який зазвичай 

відкривають для читачів, і фонд читального залу який завжди прихований від 

користувачів  у книгосховищі. За кордоном зазвичай організовують єдиний 

фонд, який весь розташовується у відкритому доступі, в найбільшому 

приміщенні бібліотеки, однак на частині книг (на корінці та титульному 

аркуші) ставлять позначку «додому не видається».  

Таким чином, а ще за допомогою системи охорони бібліотечного 

фонду, бібліотека захищає найбільш цінну і найбільш запитувану частину 

свого фонду. Можливо, не всі наші бібліотекарі чули про таку технологію.  

Забезпечення відкритого доступу до фонду – один з головних 

принципів, на яких будується «філософія» свободи доступу до інформації, що 

лежить в основі організації (побудови) простору в сучасній бібліотеці. Ця 

«філософія» знаходить втілення в архітектурно-будівельної ідеї, яка диктує і 

зовнішній вигляд бібліотечних будівель «зі скла та бетону», і створення 

великих відкритих просторів всередині будівлі і особливості побудови 

бібліотечного інтер’єру. Організація обслуговування, розвиток бібліотечно-

інформаційних послуг націлені на те, щоб користувач міг отримувати 

інформацію і знання максимально швидко, в найбільш зручному для нього 

вигляді. Розвиненість бібліотечних послуг, особливо, заснованих на 

використанні нових інформаційних та комунікаційних технологій, – один з 

показників ефективності роботи бібліотеки.  

Вільний доступ до інформації і знань не можна забезпечити, не 

розкриваючи читачеві можливостей (ресурсів і послуг) бібліотеки. 

Бібліотечна реклама – не елемент інтер'єру, а найважливіший засіб 

спілкування з користувачем, посередник між ним і бібліотекою. Чим більше 

за площею бібліотечна будівля, могутніше ресурси бібліотеки, повніше 

перелік надаваних нею послуг, тим важливіше розповісти про ці можливості 

її користувачам. 

І, нарешті, про фактор, який самим вирішальним чином впливає на 

свободу доступу користувачів бібліотек до інформації і знань. Це рівень 
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професіоналізму колективу бібліотекарів. Вся робота з підбору кадрів, 

навчання персоналу, в тому числі бібліотечної етики та етикету, повинна бути 

спрямована на те, щоб користувач в результаті отримував повний доступ до 

ресурсів бібліотеки. 

Погано навчений і нечемний бібліотекар – серйозна перешкода на 

шляху читача до інформації і знань. 
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З активним розвитком Інтернет-ресурсів проблема охорони 

інтелектуальної власності та дотримання авторського права залишається досі 

відкритою і малодослідженою вітчизняними вченими. З легким копіюванням 

та поширенням в мережі, автори книг, статей, відео чи будь-якої іншої 

інтелектуальної продукції просто не в змозі відслідкувати у великому потоці 

інформації свої ресурси.  

 Мета – вивчення проблем авторського права у цифровому середовищі, 

зокрема в електронних бібліотеках. 

В Україні діє законодавство щодо захисту авторського права, яке 

регулюється двома статтями Конституції України (ст. 41 і ст. 54), закріплено 

у Цивільному кодексі. 11.07.2001 р. було прийнято нову редакцію закону 

«Про авторське право і суміжні права» [2]. Але, на жаль, дуже часто реалії 

сьогодення ставлять під сумнів виконання цих законів. 

 За даними компанії BSA (Business Software Association), Україна вже 

не перший рік входить в ТОП-10 країн з найвищим рівнем піратства. Саме з 

нашої країни, за даними Міжнародного союзу інтелектуальної власності ІІРА 

керується велика кількість файлообмінників з піратським контентом, зокрема 

сумнозвісний сервіс ex.ua [5]. Чим зумовлена така популярність завідомо 

незаконних способів отримання інформації? У наш час суцільної 

інформатизації суспільства, «класичні» бібліотеки і книжкові магазини 

поступово здають позиції магазинам з електронним контентом. Для 

звичайного користувача це несе в собі багато плюсів, зокрема, можливість 

отримати книжки та періодичні видання одразу після того, як вони з’являться 

в магазині, не витрачаючи час на пошуки у місцях продажу. Також 

величезним плюсом подібного методу розповсюдження матеріалів є те, що 

при купівлі книги в електронному вигляді, вона автоматично синхронізується 

з усіма пристроями користувача, які під’єднані до цього магазину, що 

дає змогу мати доступ до своєї електронної полички будь де і в будь-який 

час. Але, навіть при таких надзручних способах легального отримання 

оцифрованих видань, для великого прошарку громадян нашої країни 

нелегальна закачка це є справою буденною. Чому? Відповідей на це 

запитання є декілька. Найперше з них, це, як не дивно, ціна. За логікою речей, 

книга, розміщена на сервісі цифрової дистрибуції, має коштувати дешевше 

ніж її друкований аналог, адже на видання такої книги витрачається менше 
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коштів, ніж на друк найдешевшого фоліанту. І іноді так і є, але у більшості 

випадків ціни на ці два варіанти рідко коли суттєво відрізняються. Це 

пояснюється досить просто. Автор книги має дуже малий вплив на 

встановлення ціни на свій витвір, це, а також всі питання з приводу випуску 

книги лежить на видавництві. 

Видавництво, як і будь-яка фірма, орієнтується перш за все на 

отримання прибутку, який суттєво впаде з половини тиражу (у нашому 

випадку, завдяки електронному варіанту), якщо цю книгу можна дістати у 

іншому варіанті за суттєво зниженою ціною. Іншою проблемою, яка має 

вплив на розповсюдження піратського контенту, є низька культура 

споживання. 

 Піратство, як явище, характерне всім країнам світу, але саме на 

пострадянському просторі набуло масштабу епідемії, яка вражає всі соціальні 

прошарки. Для переважної більшості людей у самому терміні «піратство» 

немає нічого ганебного, бо знаки рівності між цим поняттям, і поняттям 

«крадіжка», немає. Все це підводить нас до, можливо, основної, третьої 

проблеми, а саме відсутності належного сервісу.  

На початку ХХ століття правовласники з музичної, книжкової та 

кіносфери, саме існування яких знаходилося під загрозою через широке 

розповсюдження інтернету та піратських сервісів, знайшли досить елегантне 

рішення. Замість того, щоб карати користувача за піратство, вони вирішили 

надавати йому такий сервіс, який допоможе йому за доступною ціною і з 

величезною зручністю отримати чи взяти в оренду бажаний матеріал, без, не 

рідко, довгого пошуку піратського варіанту. Нажаль, з цим у нашої країни є 

великі проблеми. Часто користувач, який легально захоче придбати 

електронну версію книжки, зіткнеться з тим, що це буде зробити дуже важко, 

адже сервісів і магазинів для цього є дуже мало. 

Так, в Україні досі неможливо купити книжки та періодику в таких 

популярних та всесвітньовідомих магазинах як  Amazon чи Barnes&Noble. 

Два найбільших виробника книг досі не запустили свої сервіси в Україні, 

зокрема, і через високий рівень піратства, що створює замкнуте коло. 

Дуже демократичні засади щодо авторського права пропонує ІФЛА 

[4]. Дана організація виступає за ефективне забезпечення дотримання 

авторського права і визнає, що бібліотекам належить ключова роль не тільки 

у контролюванні, але і в полегшенні доступу до інформаційних ресурсів 

різних типів. 

Надзвичайно корисними для авторів являються ліцензії організації 

Creative Commons [3]. Її статті частково наблизили багатьох творців до світу, 

де юридичні перепони не заважають людству розвиватися, відштовхуючись 

від творчої спадщини. Ліцензії CC гарні своєю простотою. Автор вказує, що 

саме він дозволяє громадськості і що за це просить взамін. На даний час, 

існує 8 ліцензій. Поки що українські видавництва тільки в останні роки 

почали користуватись даними ліцензіями, тому наскільки вони ефективні в 

нашій країні достеменно не відомо. 
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З огляду на вище наведене, постає питання щодо бібліотек. 

Спираючись на законодавство, українські книгозбірні повинні забезпечувати 

вільний доступ до інформації, але в той же час вони повинні захищати 

інтелектуальну власність авторів. Даним питанням займався науковець Роман 

Поліщук [1]. Аналізуючи закони авторського права різних країн, він дійшов 

висновку, що в Україна перебуває на стадії завершення формування системи 

правової охорони інтелектуальної власності, але перед удосконаленням 

законодавства потрібно хоча б правильно застосовувати вже існуючі 

положення. 

Авторське право має дуже важливе регулююче значення в сучасному 

інформаційному суспільстві, бо авторам і правовласникам творів надається 

інструмент контролю за розповсюдженням та капіталізацією своїх творів, 

надається також захист інтелектуальної власності від незаконного 

використання захищених матеріалів. Але у той же час надмірна охорона 

авторського права іноді може входити в дисонанс з демократичними 

принципами, адже через надмірний контроль правовласника (у багатьох 

випадках навіть не автора вихідного матеріалу) найчастіше заважає вільному 

доступу до інформації та утискає будь-яке несанкціоноване використання 

твору, навіть якщо це не наносить жодного матеріального чи морального 

збитку його власнику. 
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переваги якої немає потреби. Бібліотеки, музеї, наукові та освітні установи 

також долучились до цієї практики. Ігнорувати соцмережі в наш час можуть 

тільки ті організації, які не залежать від оцінки їх діяльності певною 

аудиторією. Ні університети, ні бібліотеки до таких установ не належать. 

Саме тому тематика соціальних мереж набула поширення в працях багатьох 

вітчизняних вчених. Однак, теоретичним осмисленням даного феномену 

обмежуватись не варто: мало визнати важливість соцмереж у житті сучасної 

людини, необхідно ще й опанувати їх як певний інструмент. 

Як і кожен інструмент, соцмережі мають своє призначення. Полягає 

воно, фактично, у реалізації принципу соціальної мережі в розумінні 

Джеймса Барнса (як соціальної структури, що складається з групи вузлів, 

якими є соціальні об’єкти, і зв’язків між ними) у віртуальному просторі 

інтернету. Така соціальна структура формується поза обмеженнями 

географічного фактору та наявності особистого знайомства між індивідами. 

Однак, з часом соцмережі увібрали в себе різноманітні функції: це і 

розважальний ресурс, і інформаційний, і комунікативний. У поєднанні всі ці 

функції соцмереж перетворюють їх на новий вид мас-медіа – соціальні медіа. 

Дійсно, соцмережі – це сайти, кожен із користувачів яких має можливість 

писати про що завгодно, формуючи цим стрічку новин для інших, та може 

обирати для себе джерела інформації з числа інших користувачів та 

спеціально створених груп і сторінок, формуючи цим власну стрічку новин. 

Не випадково на сайтах ВКонтакте та Facebook головна сторінка відсилає не 

до профілю користувача, а до сторінки новин, а у Google+ профіль не 

відображається як значуща компонента сайту, до нього можна дістатись 

тільки в налаштуваннях стрічки. І хоча присутність у соцмережі більшості 

користувачів зумовлена прагненням створити певний власний соціальний 

образ, смисл створення цього образу – генерування новин для інших 

користувачів, а порівняння себе із іншими (як і просте бажання розважитись) 

обертається постійним переглядом новин. Отже, будь-яка установа, що 

використовує соцмережі для популяризації власної діяльності або ж просто в 

якості офіційного представництва в інформаційному просторі, повинна 

враховувати цю специфіку соцмереж. 

Соцмережі − це сервіси обміну новинами, де кожен користувач − і 

автор, і читач. Такі установи, як Фонд Президентів України Національної 

бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (https://www.facebook.com/ 

fondprezudentiv), у своїй діяльності в соцмережах повинні дотримуватись 

певних принципів відповідно до медійної специфіки цих ресурсів. Перше, що 

необхідно зрозуміти – статичний контент сторінки установи не відіграє 

важливої ролі у соцмережах. Ваш профіль у соцмережі – лише довідка про 

вас як про джерело новини. Тому головне завдання створення представництва 

в соцмережі – постійне, ритмічне генерування повідомлень для стрічки новин 

користувача. Мета такої діяльності може розумітись по-різному. Так, 

більшість сторінок освітніх та наукових установ у соцмережах здійснюють 

лише підтримку офіційного сайту установи шляхом розміщення посилання на 
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нову додану на сайт інформацію. Така стратегія може вважатись достатньою, 

однак вона не використовує усіх можливостей соціальних медіа, 

концентруючись тільки на завданні донести вже існуючу в інтернет-просторі 

інформацію до користувача соцмережі. Однак, якщо на сторінці розміщено 

лише посилання на сайт, виглядає вона не надто привабливо. До того ж, дуже 

часто адміністратори таких сторінок не надають жодного опису того, що 

користувач знайде за відповідним посиланням, чому для нього це необхідне. 

Як вказує С. Головаха, «Активність і експансія в інформаційне середовище – 

це якраз те, чого так бракує бренду для того, щоб бути поміченим у 

соціальному середовищі»1. Бібліотечні установи та такі специфічні фонди, як 

ФПУ, повинні здійснювати активну політику популяризації власної 

діяльності, оскільки не мають наразі масової підтримки та популярності. 

Адміністрування сторінки в соціальній мережі вимагає чіткої стратегії, 

яка містить відповіді на запитання: яка мета діяльності установи в соцмережі? 

Якою є цільова аудиторія сторінки? Відповідно до цього необхідно 

доповнювати, коментувати посилання на матеріали сайту установи, 

поширювати інформацію інших сторінок та створювати власний контент. 

Сторінка установи повинна сподобатись користувачу, зачепити його. Він 

повинен очікувати також появу нових корисних та цікавих матеріалів, інакше 

мотивів підписувати на оновлення сторінки не буде. 

Для втілення стратегії адміністрування сторінки таких установ, як 

ФПУ, у соціальній мережі необхідна робота не тільки одного відповідального 

співробітника. Насправді для цього необхідна злагоджена робота всієї 

установи. Так, можна погодитись, що «Забезпечення необхідної для 

стабільного функціонування й розвитку системи якості управління 

передбачає налагодження ефективної інформаційно-комунікаційної взаємодії 

між окремими елементами системи управління»2. Весь колектив установи 

повинен працювати на те, щоб сторінка мала якомога більше власного 

оригінального матеріалу.  

Відповідно, між працівниками повинна існувати налагоджена 

взаємодія: 

1. Поінформованість про діяльність та обов’язки одне одного. Це 

стосується і індивідуальної наукової роботи співробітників (інформація про 

участь у семінарах, конференціях, публікації тощо), і роботи безпосередньо в 

установі. 

2. Вся діяльність усередині установи повинна супроводжуватись 

запитанням: як це можна представити читачам, відвідувачам, партнерам? 

3. В установі повинен існувати свій міні-прес-центр: точка, до якої 

буде стягуватись вся інформація, де буде проводитись відбір та оформлення 

                                                 
1  Головаха С. Наукова бібліотека в соціальних мережах / С. Головаха // Бібл. вісн. – 2013. – 

№ 1. – С. 31. 
2 Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного 

середовища : монографія / О. С. Онищенко [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – С. 134. 
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матеріалів (відсутність такого центру призведе до плутанини, неузгодженості 

тощо). 

Виконання всіх цих вимог можливе як на безпосередньому 

міжособистісному рівні, так і за допомогою спеціальної організації 

внутрішніх семінарів, зборів тощо. Пріоритетною є стратегія повної 

перебудови самої організації праці: щоденні обов’язки співробітників 

повинні бути визначені вимогою співпраці із імпровізованим «прес-центром» 

установи. Іншими словами, кожна дія співробітника повинна завершуватись 

взаємодією із адміністратором сторінки установи в соцмережах. Тут 

необхідно зробити два зауваження. По-перше, дійсно, певним чином робота із 

«стягування» інформації відбувається в процесі наповнення сайту установи. 

Однак, зазвичай на сайт виносять тільки важливу та офіційну інформацію. 

Періодичність оновлення такої інформації у невеликих установах чи 

підрозділах складає в кращому випадку один раз на декілька місяців. Для 

сторінки в соцмережі цього явно недостатньо. До того ж такий підхід не 

вичерпує можливостей соціальних медіа. По-друге, може здаватись, що 

заради ведення сторінки в соцмережі не варто докладати стільки зусиль. Але, 

якщо виникає потреба оптимізувати роботу установи заради такої сторінки, 

це означає, що в цілому ця робота не орієнтована на «вихід». В сучасному 

суспільстві такий підхід є неприйнятним: в наш час існує тільки те, про що 

існує якась інформація. І не просто будь-яка інформація, а така, що доступна 

для членів суспільства, включена в комунікативний простір, що практично 

означає – доступна для користувачів інтернету. Найкращий засіб 

інтегрування інформації в комунікацію користувачів – введення її в якості 

матеріалу соціальних медіа, оскільки в такому випадку користувачі самі 

відтворюють її вже в якості авторів та поширюють її далі за мережевим 

принципом. 

Отже, сторінку в соцмережі варто наповнювати власним контентом 

установи, використовуючи при цьому всі можливості та особливості 

соціальних медіа, інакше її існування буде суто формальним. 

Адміністрування такої сторінки важливе не тільки з огляду на потребу 

популяризації діяльності наукових установ та спеціалізованих фондів. 

Активна робота із презентації установи сприяє оптимізації організації праці 

співробітників установи, виділення кінцевої мети будь-якого елементу її 

діяльності, що полягає у «виході» продукту на зовні, до потенційного 

споживача. Якщо робота над представництвом установи в соціальних медіа 

не викликає в середині установи змін, це може означати одне з двох: або 

організація праці вже здійснена на високому рівні, і необхідна інформація 

постійно акумулювалась і до роботи в соцмережах, або ця робота є суто 

формальною, а отже – неефективною. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ІНФОРМАЦІЙНО- 

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК НОВОЇ НАУКОВОЇ ГАЛУЗІ Й 

НАПРЯМУ В УКРАЇНІ 

 

Глобальні тенденції першої чверті ХХІ ст. дозволяють твердити про 

формування нового типу суспільства, що базується на інформації та знаннях. 

Останні можна розглядати як комбінацію даних та інформацію, до яких 

додається точка зору, навички та досвід експерта, що дає вагомий 

результат, який може бути використаний для прийняття рішення. 

У наш час відбувається становлення економіки, в якій основним 

виробничим ресурсом стають знання та інформація, розвинене інформаційне 

середовище, тобто економіка, «що базується на знаннях» (knowledge-based 

economy). Знання у сучасному світі є основним джерелом багатства 

розвинутих країн, а їх виробництво, розподіл і використання стає 

фундаментальним процесом економіки знань. Джерелом економічного 

зростання й конкурентноспроможності у такому типі економіки є 

накопичення фундаментальних знань і відкриттів задля створення на цій 

основі проривних технологій надвисоких устроїв (вищих від 5-го, яким є 

high-tech)1.  

Управління знаннями допомагає підтримувати ті знання, якими 

необхідно поділитися, якщо вони стануть основою для співпраці. Зокрема, 

управління знаннями сприяє і прискорює процес навчання; воно створює 

можливості для індивідів і груп людей застосовувати отриманні знання на 

практиці; воно діє як рушій знань організації і доносить потрібну інформацію 

потрібним людям в зрозумілому контексті, що націлений на вирішення нових 

питань; воно надає індивідуальному навчанню особливої цінності, 

обдаровуючи його гарними результатами і піднімаючи на 

загальноорганізаційний рівень2. 

Не викликає заперечення твердження, що інформатизація суспільства 

потребує відповідних фахівців, підготовлених за новітніми технологіями в 

                                                 
1  Тараненко І. В. Інновацї та освіта в глобальній економіці знань : монографія / 

І. В. Тараненко, О. Ю. Красовська, О. В. Дашевська. – Дніпропетровськ : Дніпропетров. ун-т 

ім. Альфреда Нобеля, 2012. – С. 80–81.  
2  Татакі О. О. Інформаційно-комунікативний простір організації в контексті розвитку 

інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. О. Татакі // Режим доступу: 

http://storage.library.opu.ua/online/periodic/iopktXXI/322-325.pdf. – Дата звернення: 23.01.2015. – Назва з 

екрана. 
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результаті вдосконалення системи вищої освіти. Випускники сучасних 

університетів обслуговуватимуть потужні інтеграційні процеси що 

домінують зараз у промисловості та бізнесі, сутність яких полягає в 

кардинальній структурній перебудові відносин у системі «виробництво - 

ринкова інфраструктура». Створення та ефективне функціонування таких 

інтегрованих систем стає можливим саме завдяки впровадженню 

комп’ютерних інформаційних технологій у сфері проектування, 

інформаційних комунікацій та засобів зв’язку3. 

Інформаційно-комунікаційні технології все більше проникають у різні 

сфери життя, науки, освіти, виробництва, що вимагає відповідних знань і 

вмінь їх використовувати. Все це актуалізує потребу докорінних змін у 

підготовці відповідних фахів, зокрема, через впровадження положень нового 

Закону України «Про вищу освіту» у відповідні програми підготовки 

фахівців.  

Вважаємо за можливе підтримати концепцію Національної 

стандартної класифікації освіти, яку запропонувала Національна академія 

педагогічних наук на основі Міжнародної стандартної класифікації освіти 

(МСКО-2013), що погодили 195 країн-членів ЮНЕСКО і ООН та яку 

використовують у ЄС4. 

Вказану класифікацію МСКО-2013 побудовано за парадигмою єдності 

освіти й науки на основі 3-рівневої системи: широка галузь (Broad field) / 

«група галузей знань» (10 найменувань) – вузька галузь (Narroy field) / 

«галузь знань» (26 найменувань) – деталізована галузь (Detailed field) / 

«спеціальність» (77 найменувань)5. Зокрема, в якості окремої наукової галузі 

та окремого напряму виділені інформаційно-комунікаційні технології6.  

У цьому процесі варто виходити з кількох засадничих моментів. Так, 

поняття інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є однозначно 

багатоаспектним. 

Наприклад, Н. Фоміних розуміє ІКТ як сукупність різноманітних 

технологічних інструментів і ресурсів, які використовуються для 

забезпечення процесу комунікації та створення, поширення, збереження та 

управління інформацією. Під цими технологіями мають на увазі комп’ютери, 

мережа Інтернет, радіо- та телепередачі, а також телефонний зв’язок7. 

                                                 
3 Козлакова Г. О. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний 

процес вищої школи: аналіз стану, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] / Г. О. Козлакова, 

Т. В. Ковалюк. – Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2009-3-2/07_Kozlakova.pdf. – Дата звернення: 

23.01.2015. – Назва з екрана. 
4 Онищенко О. Заручники «ставкоцентризму» / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2015. – № 2 

(24 січ.). – С. 12.  
5 Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти : монографія / 

Ю. М. Рашкевич. – Львів : Вид. Львів. політехніки, 2014. – С. 140.  
6 Области образования и профессиональной подготовки 2013 (МСКО-0 2013) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http:// isced-fields-of-education. – Загл. с экрана.  
7 Фоміних Н. Ю. Сутність поняття «інформаційно-комунікаційні технології» та їх значення на 

сучасному етапі модернізації освіти [Електронний ресурс] / Н. Ю. Фоміних. – Режим доступу: 

http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9084/1/ped905_77.pdfё. – Дата звернення: 

23.01.2015. – Назва з екрана. 
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М. Кадемія визначає їх як  певну сукупність методів виробничих 

процесів; програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збору, обробки, 

збереження, розповсюдження, відображення та використання інформації в 

інтересах її користувачів8. 

За іншого підходу, до складу ІКТ відносять сукупність методів та 

програмно-технічних засобів, що об’єднанні в технологічний ланцюг, який 

забезпечує збір, обробку, збереження та відображення інформації з метою 

зниження трудомісткості її використання, а також для підвищення її 

надійності й оперативності9. 

За вужчого розуміння, до компонентів ІКТ входять:  

 теоретичні засади, основу яких становлять найважливіші поняття й 

закони інформатики, зокрема, різноманітні класифікації інформації; основні 

інформаційні процеси, типи інформаційних ресурсів, види інформаційної 

діяльності тощо; 

 методи вирішення завдань, що включають моделювання, системний 

аналіз, системне проектування, методи передачі, збору, продукування, 

накопичення, збереження, обробки, передачі та захисту інформації; 

На проведених узагальнень Л. Данильчук до засобів ІКТ відносить:  

 ЕОМ, ПЕОМ;  

 комплекти термінального устаткування для ЕОМ усіх класів; 

 локальні обчислювальні мережі;  

 засоби вирішення завдань: апаратні (персональний комп’ютер і 

його основні складові, локальні та глобальні мережі, сучасне периферійне 

обладнання) та програмні (системні, прикладні, інструментальні)10. 

 пристрої введення-виводу інформації; 

 засоби введення і маніпулювання текстовою і графічною 

інформацією; 

 засоби архівного зберігання великих об’ємів інформації та інше 

периферійне устаткування сучасних ЕОМ;  

 пристрої для перетворення даних із графічної або звукової форм 

представлення даних у цифрову і назад; 

 засоби і пристрої маніпулювання аудіовізуальною інформацією (на 

базі технологій мультимедіа та «Віртуальна реальність»);  

 системи штучного інтелекту; 

                                                 
8 Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : термінол. слов. / 

М. Ю. Кадемія. – Львів : Сполом, 2009. – С. 90. 
9 Фоміних Н. Ю. Сутність поняття «інформаційно-комунікаційні технології» та їх значення на 

сучасному етапі модернізації освіти [Електронний ресурс] / Н. Ю. Фоміних. – Режим доступу: 

http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9084/1/ped905_77.pdf. – Дата звернення: 23.01.2015. – 

Назва з екрана. 
10 Фоміних Н. Ю. Сутність поняття «інформаційно-комунікаційні технології» та їх значення на 

сучасному етапі модернізації освіти [Електронний ресурс] / Н. Ю. Фоміних. – Режим доступу: 

http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9084/1/ped905_77.pdf. – Дата звернення: 23.01.2015. – 

Назва з екрана. 
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 системи машинної графіки;  

 програмні комплекси (мови програмування, транслятори, 

компілятори, операційні системи, пакети прикладних програм та ін.);  

 сучасні засоби зв’язку, що забезпечують інформаційну взаємодію 

користувачів як на локальному рівні (наприклад, у рамках однієї організації 

або декількох організацій), так і на глобальному (в рамках всесвітньої 

інформаційної мережі Інтернет)11. 

Таким чином, реалізувати курс на активну інтеграцію України в 

світову наукову й освітню спільноту не можна на пострадянській теоретико-

методологічній основі. На наше переконання, активне впровадження 

Міжнародної стандартної класифікації освіти-2013 відкриває нові 

перспективи перед вузами, академічними установами, бібліотеками, ІТ-

сектором у провадженні нової наукової галузі «Інформаційно-комунікаційні 

технології», зокрема, на інтелектуальній та матеріально-технічній базі 

Київського національного університету культури і мистецтв. 
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БІБЛІОТЕЧНИЙ БЛОГ – ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ 

БІБЛІОТЕКИ ВНЗ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА 
 

Громадські зв’язки є природною властивістю людського суспільства. 

Книгозбірня, як і будь-яка організація, щоденно знаходиться у певній системі 

громадських зв’язків, комунікативних потоків та залучена до PR-діяльності, 

створюючи ту чи іншу репутацію [2, с. 19]. Постійна, безперервна практика 

PR у бібліотеках, в основі якої лежить розповсюдження правдивої та повної 

інформації, допомагає підвищити престиж та конкурентоздатність організації 

(та професії загалом), виявити та подолати негативні сторони в її роботі, 

інформувати про спектр бібліотечних послуг [1, с. 22]. Таким чином, PR стає 

важливим стратегічним ресурсом бібліотеки. 

Статистичні дані про стан освіти в Україні та пошукові запити 

користувачів дають підставу стверджувати, що вищим навчальним закладам 

та їх бібліотекам потрібно надавати особливу увагу розповсюдженню 

інформації про себе в мережі [4, с. 87]. 

У цьому контексті логічним кроком стало формування бібліотечної 

блогосфери.  

                                                 
11 Данильчук Л. Сутність і зміст поняття «інформаційно-комунікаційні технології 

[Електронний ресурс] / Л. Данильчук. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb 

/23872/1/16-123-130.pdf. – Дата звернення: 23.01.2015. – Назва з екрана. 
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Блог – це веб-сайт, який складається з записів, зображень чи 

мультимедіа, що регулярно додаються. Надзвичайна популярність блогів 

полягає в тому, що: по-перше, робити публікації в Інтернеті за допомогою 

блогів досить легко; по-друге – опублікована інформація миттєво доступна в 

Інтернеті. Посилання із соціальних мереж, блогів та мікроблогів, з офіційної 

сторінки ВНЗ бібліотеки спрямовують користувачів на головну сторінку 

бібліотеки, збільшуючи її відвідуваність, тим самим підвищуючи 

інформованість про послуги та події, які відбуваються в бібліотеці. 

Бібліотечний блог для сучасної бібліотеки ВНЗ – це: 

 майданчик для користувачів (читачів), залучених з соціальних мереж, 

більшість з яких лояльні саме до блогів, а не до офіційних бібліотечних 

сайтів; 

 використання інструментів і методів комунікації в Інтернеті, які не є 

традиційними для сайтів бібліотек, але оптимально підходять під формат 

блогу бібліотеки ВНЗ; 

 створення корпоративного ресурсу з достатньою кількістю тематичного 

контенту (який регулярно додається), оптимізованого під пошукові системи, 

що дозволяє постійно залучати цільову аудиторію (студенти, абітурієнти або 

зацікавлені в галузі) та привертати її увагу до бібліотеки ВНЗ; 

 побудова емоційного зв’язку з користувачем (читачем) завдяки 

особистісному аспекту інформації, яка публікується авторами блогів, про 

життя бібліотеки та ВНЗ; 

 донесення до аудиторії офіційної позиції бібліотеки ВНЗ в 

неофіційному вигляді; 

 тестування нових ідей. 

Зміст блога можна уявляти собі як стіну, на якій знаходяться записи 

(пости), що йдуть один за одним. Усі накопичені записи у блозі розміщені в 

хронологічному порядку. Це дуже зручно для перегляду тому, що з часом у 

блозі накопичується багато записів і вони мають бути упорядковані. Як 

правило, сторінки блогу також містять посилання на архів – попередні пости, 

згруповані по місяцях і роках. Окремий пост блогу має заголовок, дату 

публікації, власне зміст, який складається з гіпертексту (думки автора, цитати 

тощо), посилань на інші сайти та блоги в Інтернеті, інколи зображень чи 

навіть відео. Як правило, до кожного посту читачі можуть залишити 

коментарі (відгуки до публікації) за допомогою простої веб-форми [3, с. 275]. 

Створюючи блог, слід чітко визначити мету, сформувати кінцевий 

результат, визначити послідовність дій для досягнення кінцевого результату 

[5, с. 103]. Бібліотечний блог не можна сприймати як платформу для 

повідомлень і новин. Він є діалогом між бібліотекою і користувачем.  

Пропонуються такі варіанти, які допоможуть сформулювати мету для 

створення блога:  

- показати, що книгозбірня є сучасною установою, яка готова до 

конструктивного спілкування, критики, змін та інновацій;  
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- поліпшити спілкування з потенційними користувачами через діалог 

та коментарі;  

- популяризувати інформаційні або інші послуги серед читачів, які 

шукають інформацію в Інтернеті, в тому числі у блозі;  

- підвищити пізнаваність бренда бібліотеки для того, щоб більше 

людей могли відповісти на запитання «Що таке бібліотека?» і «Навіщо вона 

потрібна?»;  

- проводити опитування та отримувати миттєві відповіді від читачів;  

- підтримувати зв’язок із читачами: як правило, коли блог 

оновлюється, вони отримують повідомлення (ще один вагомий доказ того, що 

треба писати регулярно);  

- поширювати інформацію про послуги книгозбірні й змусити людей 

говорити про них;  

- спілкуватися зі ЗМІ, адже багато журналістів при підготовці 

репортажів, сюжетів використовують блоги і мікроблоги;  

- залучати нових співробітників. [8, с. 55] 

Блог – ознака того, що бібліотекар іде «в ногу з часом». Це особливо 

актуально для студентства, для яких звично спілкуватися в соціальних 

мережах і самовиражатися, адже наявність блогу може підвищити 

привабливість книгозбірні. Якщо ви вже чітко знаєте, для чого будете 

створювати блог, можна розпочинати роботу [6, с. 71].  

Звичайно, що написати одразу ідеальний з усіх боків пост не вийде, 

для цього потрібен час. Коли написано вже більше сотні статей, висловити 

свою думку на сторінках блогу стає легше та простіше. Якщо ж автор 

створює ресурс і наповнює його скопійованими чи переписаними постами — 

відповідно стиль блогу втрачається, матеріал буде сухий, не цікавий. Писати 

потрібно так, щоб у відвідувачів виникало бажання знову звернутися на ваш 

блог в пошуках нової інформації, щоб читаючи ваші дописи, люди впізнавали 

авторський почерк, манеру мови та висловів [9, с. 231]. 

Не менш цікавий напрямок діяльності в соціальних медіа – 

представлення у соціальних мережах [2, с. 26]. Основною функцією 

соціальних мереж є об’єднання людей з однаковими інтересами в одну 

спільноту чи групу. Саме розвиток Інтернет технологій web 2.0 у свій час дав 

поштовх появі різних соціальних сервісів, а саме: форумів, блогів, соціальних 

мереж [7, с. 88]. 

Всесвітнім лідером соцмереж є Facebook, котрий обирає та частина 

аудиторії, котра тримає «руку на пульсі». 

Соціальні мережі дозволяють спілкуватися з реальними (студентами 

ВНЗ) і потенційними користувачами (абітурієнтами) у звичному для них 

середовищі. Групи і сторінки дозволяють залучити користувачів до 

бібліотеки, достатньо швидко встановити неформальний контакт. 

Представництво бібліотеки ВНЗ в соціальній мережі дає чудову нагоду 

миттєво повідомити широкому загалу про нові видання, конкурси чи інші 

заходи, які плануються. Можна оперативно дізнатися думку користувачів з 
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певного приводу, виявити їх побажання та вподобання. Вірогідність того, що 

читач зайде в соціальну мережу, а потім до вас, побачивши новину, яка його 

зацікавить, є досить високою [3, с. 91]. 

Групи створені для тих, хто бажає спілкуватися з друзями з 

конкретного приводу або хоче висловити свою думку. Наприклад, бібліотека 

створює свою групу і запрошує своїх прихильників для обговорення цікавих 

тем. Коли ви створюєте групу, потрібно вирішити, чи буде вона відкрита, чи 

увійти до неї можливо тільки за запрошенням [3, с. 72]. 

Необхідно також пам’ятати, що соціальна мережа створена не для 

реклами, а для спілкування. Хороші відгуки та дописи друзів на стіні вашої 

сторінки – краще будь-якої реклами для вашої книгозбірні.  

Бібліотеки можуть використовувати блоги та соціальні мережі для 

досягнення десятків різних цілей. Найбільш очевидне їх застосування – 

поширення бібліотечних новин, які необхідно постійно оновлювати, адже на 

це витрачається мінімум часу й зусиль завдяки можливостям Всесвітньої 

павутини.  
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ЕЛЕКТРОННІ ВИСТАВКИ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК 
 

Інноваційні технології вплинули на всі види людської діяльності. Це 

стосується і бібліотек, адже інформатизація суспільства безпосередньо 

вплинула на традиційні форми роботи. Однією з традиційних форм 

бібліотечної діяльності, яка зазнала перетворень та змін є тематична виставка 

документів. Традиційна бібліотечна виставка, отримавши нове життя за 

допомогою мережі Інтернет, перетворилася на електронну, або як її ще 

називають, віртуальну виставку. 

Дослідженням понять «тематична бібліотечна виставка» і «віртуальна 

виставка», особливостями їх організації та способів представлення у 

віртуальному середовищі займаються як українські, так й зарубіжні 

дослідники, а саме: В. Дригайло, С. Савкина, Л. Трачук, Л. Кудря, 

Н. Збаровська, Т. Кабко, С. Моісєєва, Л. Лоневська, О. Чижанова та інші. Із 

власного досвіду питання методики організації виставкової роботи 

представляли на власних веб-сайтах Тернопільська обласна універсальна 

наукова бібліотека, Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені 

О. М. Горького і Луганська державна обласна універсальна наукова 

бібліотека імені О. М. Горького. 

Метою доповіді є аналіз віртуальних виставок, що готують обласні 

універсальні наукові бібліотеки (далі ОУНБ) України. Дослідження 

ґрунтується на аналізі веб-сайтів відповідних бібліотек. 

Оскільки віртуальна виставка є новою формою представлення 

інформаційних ресурсів бібліотек, то теоретичне осмислення цього поняття 

знаходиться на стадії розробки. 

Заступник директора з питань автоматизації Луганської ОУНБ 

імені Горького С. Моісєєва зазначає: «Через свою новизну поняття 

«віртуальна книжкова виставка» в сучасній бібліотечній науці має декілька 

трактувань. Під цим поняттям різні фахівці розуміють і презентацію книг в 

електронному форматі PowerPoint, і електронну виставку повністю 

оцифрованих видань, і повні цифрові авторські колекції творів»1. 

С. Савкіна пропонує трактувати електронну виставку, як книжкову 

виставку, розміщену на машиночитаних носіях, в локальній або глобальній 

                                                 
1 Моисеева С. А. Методическая копилка : [виртуальная книжная выставка в библиотеке] 

[Электронный ресурс] / С. А. Моисеева. – Режим доступа: http://www.library.lg.ua/rus/kollegam_metod. 

php?filename=2011_03_12_12_42_39.html. – Загл. с экрана.  
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мережі, реалізовану на базі комп’ютерної техніки і спеціальних програмно-

технічних засобів»2. Електронна виставка, як зазначає науковець, поєднує в 

собі особливості різних видів бібліотечного й бібліографічного сервісу. Вона 

належить до інформаційних продуктів бібліотеки, оскільки існує в 

документальній формі, дозволяє багаторазове використання в процесі 

задоволення інформаційних потреб користувачів. Електронні виставки 

забезпечують комфортне надання інформації користувачам за допомогою не 

тільки тексту та статичних ілюстрацій, а й широких навігаційних 

можливостей, ефектів анімації, звукового супроводу і т. п. С. Савкіна вважає 

доцільним розглядати електронну виставку як бібліографічну продукцію, 

оскільки вона надає користувачу вторинну інформацію про документ. Крім 

того, вона може виступати ресурсом для створення іншого інформаційного 

продукту3. 

Н. Збаровська вважає, що віртуальна виставка – це новий вид 

інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів, синтез 

традиційного (книжкового) і новітнього (електронного) способів надання 

інформації4. 

Вважаємо, що віртуальна виставка – складний інформаційний 

продукт, що потребує низки рішень щодо організації, оформлення, подачі 

матеріалу, щоби він мав привабливий вигляд й був інформаційно насиченим. 

Але він приваблює бібліотекарів тим, що є зручною формою популяризації 

власної роботи та інформаційних продуктів, а також методом підвищення 

іміджу бібліотеки, залучення нових користувачів й відвідувачів (як 

віддалених, через онлайн-служби, так і, так би мовити, «реальних»). 

С. Моісєєва пропонує вирішувати проблемні питання з формування 

віртуальних виставок за допомогою посилань на повнотекстовий варіант 

видання, спрямовувати інтерес користувачів на інтернет-ресурси, де можна 

купити потрібну літературу або давати посилання на системи пошуку книг в 

Інтернеті (типу books.google.com), посилання на бібліотеки, у фондах яких 

знаходиться книга. С. Моісєєва наголошує, що хоча ці дії не відповідають 

основному завданню книжкової виставки в традиційному її значенні, проте, 

згідно з філософією інтегрованого інформаційного простору, бібліотека не 

втрачає користувача, а набуває. Отримавши подібну інформаційну послугу на 

бібліотечному сервері, користувач повернеться до нього неодноразово5. 

На нашу думку, при створенні віртуальних виставок використання 

інтернет-ресурсів, посилань на електронні джерела пошуку інформації дають 

                                                 
2 Савкина С. В. Электронная книжная выставка как библиографический продукт / 

С. В. Савкина // Библиосфера. – 2011. – № 2. – С. 97–100. – Відомості доступні також з Інтернету: 

unatlib.org.ru/.../savkina.doc. 
3 Там же. 
4 Збаровская Н. В. Выставочная деятельность публичных библиотек / Н. В. Збаровская. – 

Москва : Профессия, 2004. – С. 118. 
5 Моисеева С. А. Методическая копилка : [виртуальная книжная выставка в библиотеке] 

[Электронный ресурс] / С. А. Моисеева. — Режим доступа: http://www.library.lg.ua/rus/ 

kollegam_metod.php?filename=2011_03_12_12_42_39.html. – Загл. с экрана. 
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позитивний ефект. Проте це не може замінити власне самої виставки, а лише 

слугуватиме додатковими можливостями. 

Згідно з проведеним аналізом, близько 96 % веб-сайтів ОУНБ 

пропонують увазі користувачів віртуальні виставки рідкісних і нових книг, 

картин, фотографій та інших тематичних добірок, які створенні в різний 

період часу. 

При створенні віртуальних книжкових виставок питання, як гідно 

подати інформацію про книги, обмежується лише технологічними 

можливостями бібліотеки, її підходом до змісту виставки. Як правило, 

віртуальні виставки складаються з ряду тематичних рубрик. Обов’язковим 

атрибутом кожної виставки є короткі відомості про особу чи подію, яка на ній 

представлена, бібліографічні списки та світлини. Організовуючи виставку 

книг, бібліотечні працівники використовують бібліографічні описи, подають 

анотації до них, а також зображення титульних сторінок. Інколи, крім 

текстових довідок з усіма перерахованими атрибутами, бібліотеки 

виставляють відеоролики презентації книги, святкування відповідної події. 

Дніпропетровська, Житомирська, Кіровоградська, Рівненська, 

Тернопільська й Херсонська ОУНБ зуміли цікаво та інформативно 

представити на веб-сайтах розділ «Віртуальна виставка». Крім тематичних 

анотованих списків літератури, тут подано зображення палітурок книг і 

журналів, витяги із повнотекстових видань, що дає змогу зрозуміти про що 

йдеться в тій чи іншій книзі/статті. Також виставки доповнюються 

фотокартками, які відображають певну тему чи подію, списками посилань на 

інтернет-джерела й відеороликами. Особливо варто відзначити веб-сайт 

Кіровоградської ОУНБ, адже пропонує два розділи: «Книжкові виставки» та 

«Віртуальна виставка (медіа проекти)». Розділ «Книжкові виставки» 

представляє користувачам перелік тем, які супроводжуються вступною 

інформаційною довідкою, що повідомляє про суть створеної виставки, 

анотованими списками літератури із зображеннями титульних сторінок книг. 

Розділ «Віртуальна виставка (медіа проекти)» подає як інформацію про ту чи 

іншу подію, так і можливість переглянути відеоролики, фотовиставки робіт 

тощо. 

Отже, віртуальні виставки вважаємо інформаційно-аналітичним 

продуктом, наочною формою онлайнового бібліотечного сервісу, а також 

цікавим та важливим елементом у наповнені веб-сайту бібліотеки, тому що 

таким чином вирішується низка завдань щодо підвищення іміджу бібліотеки, 

інформування користувачів про діяльність, презентації її інформаційних, 

часто рідкісних, надбань, залучення нових користувачів. Проте, теоретичне 

осмислення методики створення віртуальних тематичних бібліотечних 

виставок, їх технологічних способів презентації та подання інформації 

потребують подальших ґрунтовних досліджень. 

 

 



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

221 

УДК 027.7:004.738.5 

Олена Олексіївна Скаченко, 

завідувач сектору методичної роботи  

наукової бібліотеки Київського національного  

університету культури і мистецтв 

 

БІБЛІОТЕКИ УЧИЛИЩ ТА КОЛЕДЖІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ У 

ВСЕСВІТНІЙ ПАВУТИНІ 
 

Якщо вас немає в Інтернеті, вас не існує 

Білл Гейтс 

Явищем світового масштабу упродовж останніх десятиліть стало 

виникнення всесвітньої мережі Інтернет. Стрімкий розвиток глобальної 

комп’ютерної мережі докорінно змінив життя людей, адже за допомогою 

мережі стали доступні величезні інформаційні ресурси, накопичені в усьому 

світі.  

До переліку основних сервісів, які забезпечує Інтернет відноситься 

сервіс WWW (World Wide Web – всесвітня павутина) – єдиний 

інформаційний простір, який складається із сотень мільйонів взаємозв’язаних 

гіпертекстових електронних документів, що зберігаються на Web-серверах.  

Окремі документи всесвітньої павутини називаються Web-сторінками. 

Групи тематично об’єднаних Web-сторінок утворюють Web-сайт (англ. 

website, від web – мережа і site – «місце»). Сукупність всіх загальнодоступних 

web-сайтів і є Всесвітня Павутина. 

Інновації в системі освіти, обумовлені підвищенням ролі знань та 

інформатизацією суспільства, визначають нову стратегію розвитку вузівських 

бібліотек. Зміна значення бібліотеки у структурі вищого навчального закладу 

перетворює її із допоміжної у рівноцінну з іншими складову, діяльність якої 

чинить істотний вплив на всі напрямки діяльності вишу. У цих умовах 

зростає значення бібліотеки в освітньому процесі, задоволенні інформаційних 

потреб студентів, професорсько-викладацького складу та співробітників вузу. 

Місія бібліотеки, як потужного інформаційного, освітнього і культурного 

центру, спонукає до створення умов використання інформаційних джерел на 

базі новітніх інформаційних технологій. 

Становлення бібліотеки, як інформаційного центру вищого 

навчального закладу, передбачає здійснення різноманітних заходів з 

формування у користувачів певного образу бібліотеки. Доводячи інформацію 

про бібліотечну продукцію та послуги до потенційних користувачів, вузівські 

бібліотеки використовують різні форми і засоби: публікації у ЗМІ та мережі 

Інтернет, плакати/вивіски/оголошення у бібліотеці. Сюди ж можна віднести 

організацію виставок, здатних привернути увагу користувачів до книжкових 

колекцій і матеріалів, активізувати використання бібліотечного фонду. 



Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації 

222 

Швидкий розвиток сучасних комунікаційних технологій створив 

передумови для активного використання можливостей всесвітньої павутини у 

практиці роботи бібліотек вищих навчальних закладів.  

Після отримання доступу до безмежного потоку інформації прийшло 

бажання створювати у віртуальному світі власне представництво у вигляді 

web-сайту/web-сторінки. На жаль, цей процес у бібліотеках училищ та 

коледжів культури і мистецтв України відбувається повільно, з подоланням 

значних перешкод. Проте, вже є певні результати.  

У пропонованому огляді зроблена спроба дослідження форм сучасного 

стану представлення бібліотек ВНЗ культури і мистецтв І–ІІ рівня акредитації 

у всесвітній мережі. Перегляд web-сайтів вищих навчальних закладів 

здійснювався з вересня 2013 по червень 2014 року. Другий етап (аналіз 

бібліотечних блогів та соціальних мереж) проводився упродовж 1 кварталу 

2015 р.).  

Результати дослідження показують:  

– сторінку на сайті ВНЗ мають 10 бібліотек. 

– власного web-сайту не має жодна бібліотека. 

– 1 бібліотека представлена у соціальній мережі «ВКонтакте». 

– 2 бібліотеки ведуть блог (Рис. 1). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Стан присутності бібліотек училищ та коледжів культури і мистецтв у 

Всесвітній павутині. 

 

Привертає увагу значна неоднорідність складу рубрик та підрубрик 

сторінок, що супроводжується використанням різної кількості рівнів 

викладення інформації.  

На головній сторінці web-сайтів училищ/коледжів культури та 

мистецтв рубрики «Бібліотека», «Про бібліотеку» мають книгозбірні 

наступних ВНЗ: 

– Гадяцького, Мелітопольського, Олександрійського училищ культури; 

– Кам’янець-Подільського, Київського коледжів культури і мистецтв. 
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Матеріали «Про бібліотеку» на сайті Тульчинського училища 

культури міститься у рубриці «Про училище». На сайті Ужгородського 

коледжу культури і мистецтв розділ «Бібліотека» знаходиться у рубриці 

«Навчання». Згадується про бібліотеку та її працівників на сайті Канівського 

училища культури і мистецтв» у розділі «Відділи КНУКіМ»: підрозділі «Про 

відділ бібліотечної справи». 

Беручи до уваги головне правило створення віртуального ресурсу 

бібліотеки, а саме: сайт створюється для читачів, а не для бібліотекарів 

найкращою (на наш погляд) серед усіх представлених в мережі Інтернет є 

Візитка бібліотеки Ужгородського коледжу культури і мистецтв. До речі, 

значно оновлена і доповнена ілюстративними матеріалами у 2014 році, 

порівняно з 2013 навчальним роком. Вона містить інформацію про: 

структурні підрозділи, склад бібліотечного фонду, систему каталогів і 

картотек, наявне технічне обладнання, масові заходи. Візитка зроблена у 

вигляді екскурсії по бібліотеці. 

Важливою умовою якісного бібліотечного сайту є наступна: зайшовши 

на сайт, користувач повинен отримати повне уявлення про бібліотеку: 

загальну інформацію (назва, місія, структура, правила користування, 

контакти), новини про заплановані або проведені заходи та акції, 

інформаційні (нові надходження, періодика) та електронні (Е-каталог, 

віртуальні виставки) ресурси, бібліотечні послуги і проекти.  

Результати аналізу змістовного наповнення web-сторінок бібліотек 

показують, що: за інформаційним наповненням більшість матеріалів 

відносяться до ілюстративних (в лаконічній формі наводяться дані про 

бібліотеку).  

Інформативний сегмент присутній на сторінках лише трьох бібліотек, 

а саме: Гадяцького училища культури ім. І. Котляревського, 

Мелітопольського училища культури, Київського обласного коледжу 

культури і мистецтв.  

Так, web-сторінка бібліотеки Гадяцького училища культури 

ім. І. Котляревського містить 5 підрубрик: «Бібліотека училища» 

(розповідається про місію та завдання бібліотеки як інформаційного центру 

ВНЗ); «Про діяльність бібліотеки» (розкриваються основні напрямки 

діяльності книгозбірні); «Нові надходження» та «Навчально-методичні 

матеріали» (на стадії розробки). П’ята підрубрика – АБІС Коха – надає 

зареєстрованим користувачам доступ до бібліотечного електронного 

каталогу. 

Web-сторінка бібліотеки Мелітопольського училища культури 

складається з трьох підрубрик: «Бібліотека» (розповідається про напрями 

діяльності), «Корисні посилання» (має підрубрики «Бібліотеки в Інтернет» і 

«Періодичні видання») та «Новини» (містить повідомлення та світлини про 

заходи, проведені у бібліотеці). 

На сторінці бібліотеки Київського обласного коледжу культури і 

мистецтв, крім загальної інформації про книгозбірню, користувачам 
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пропонується рубрика «Корисні посилання», де представлені: переліки 

«Освітні портали», «Інтернет-сайти бібліотек та електронних бібліотек» та 

віртуальна виставка «Бібліотека вищого навчального закладу: нові технології 

– нові можливості (періодичні видання на допомогу викладачу). Однак, 

недоліком є низька частота зміни інформації (останнє оновлення сторінки 

було у 2014 р.). 

Коротку історичну довідку про становлення книгозбірні свого 

навчального закладу розмістили бібліотеки Олександрійського та 

Тульчинського училищ культури, Чернівецького училища мистецтв 

ім. С. Воробкевича. 

Характеристику структури бібліотеки, її фондів, наявних баз даних 

електронного каталогу містять сторінки бібліотек Кам’янець-Подільського 

та Ужгородського коледжів культури і мистецтв, Олександрійського і 

Тульчинського училищ культури, Чернівецького училища мистецтв ім. С. 

Воробкевича. 

Перелік основних послуг поданий лише на сторінці бібліотеки 

Київського обласного коледжу культури і мистецтв. 

Основні показники роботи подала бібліотека Олександрійського 

училища культури. План роботи бібліотеки Ужгородського коледжу 

культури і мистецтв на поточний рік можна переглянути в режимі он-лайн. 

Повідомлення про завдання бібліотеки, її працівників, проведені 

мистецькі заходи проілюстрували за допомогою фотоматеріалів бібліотеки:  

– Гадяцького, Олександрійського, Теребовлянського, Тульчинського 

училищ культури; 

– Кам’янець-Подільського, Ужгородського коледжів культури і мистецтв. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Web-сторінка бібліотеки Кам’янець-Подільського коледжу 

культури і мистецтв 
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Інформація про події та новини бібліотечного життя міститься (у 

рубриці «Новини») на web-сайтах наступних ВНЗ: Кам’янець-Подільського 

коледжу культури і мистецтв (Рис. 2); Мелітопольського училища культури; 

Ніжинського училища культури і мистецтв ім. М. Заньковецької; Сумського 

вищого училища мистецтв і культури ім. Д. Бортнянського; 

Теребовлянського вищого училища культури; Ужгородського коледжу 

культури і мистецтв; Херсонського училища культури. 

Інформацію про режим роботи бібліотеки подали книгозбірні 

Олександрійського училища культури та Чернівецького училища мистецтв 

імені С. Воробкевича. 

Упродовж останніх років значний вплив на розвиток бібліотечної 

справи здійснюють соціальні мережі. Енциклопедія Британіка пропонує 

наступне визначення поняття: «Соціальна мережа – це спільнота людей в 

Інтернеті зі схожими інтересами, які обмінюються повідомленнями, діляться 

інформацією та займаються спільною діяльністю. Зв’язок здійснюється за 

допомогою внутрішньої пошти або миттєвого обміну повідомленнями». 

Бажання українських бібліотек створити власний віртуальний простір 

для спілкування у вигляді сторінки або групи у даному сервісі є актуальним. 

Зокрема, на сторінці бібліотеки у соціальній мережі можливий: обмін 

досвідом, обговорення та вирішення конкретних завдань, анонс проектів та 

заходів, існують умови перегляду новин колег та знайомих, які відмічені як 

«друзі». 

Результати вивчення використання соціальних мереж для спілкування 

та презентації діяльності бібліотек ВНЗ І–ІІ р. а. культури і мистецтв України 

виявилися невтішними. Лише одна бібліотека, а саме Сумського вищого 

училища мистецтв і культури ім. Д. Бортнянського представлена у мережі 

ВКонтакте (Рис. 3) – (Бібліотека СВУМіК на Садовій, м. Суми – 

https://vk.com/svumik.lib2) та мережі Facebook (Бібліотека імені 

Бортнянського – https://www.facebook.com/pages/Бібліотека-імені-

Бортнянського/1554458171482223?ref=ts&fref=ts). 

Створивши сторінку «Бібліотека СВУМіК на Садовій» співробітники 

намагаються налагодити процес комунікації з користувачами. Група 

бібліотеки має 103 учасники. На сторінці регулярно розміщуються 

інформаційні матеріали про події із життя бібліотеки училища. 

Бібліотекарі постійно шукають нові можливості для надання корисних 

послуг, рекламування власних ресурсів та сервісів. Упродовж останніх років 

важливим джерелом інформації про різні бібліотечні події й програми є 

блоги.  

Блог (blog) – скорочення від «веб лог» (web log) – це веб-сайт, на 

якому у зворотно-хронологічному порядку публікуються короткі записи 

(пости). Блог допомагає просувати в Інтернеті бібліотечні послуги, ресурси, 

проекти й програми; дозволяє публікувати огляди й рецензії нових книг; 

надає користувачам простір для обговорення прочитаних книг; створює 

можливість рекомендувати цікаві видання. 
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Рис. 3. Сторінка бібліотеки 

Сумського вищого училища 

мистецтв і культури 

ім. Д. Бортнянського  

у соціальній мережі «ВКонтакте». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із 25 бібліотек мережі блоги мають дві бібліотеки:  

– «Бібліотека СВУМіК ім. Д. С. Бортнянського» (http://svumik-

2.blogspot.com/); 

– БібліоКульОК (http://bibliokylek.blogspot.com/) бібліотеки 

Олександрійського училища культури (Рис. 4).  

Підрозділи блогів висвітлюють різні аспекти життя і діяльності 

книгозбірень: організацію книжкових виставок, краєзнавчу роботу, історію 

бібліотеки, містять архів новин про культурні та освітні заходи. Читати блоги 

можуть всі охочі, а зареєстровані користувачі мають змогу писати коментарі 

або дискутувати з авторами. 

Також, у блозі БібліоКульОК розміщуються посилання на додаткові 

ресурси; бібліографічні списки літератури або Інтернет-ресурси на допомогу 

навчально-виховному процесу; оприлюднюється літературна творчість 

студентів училища, авторські публікації.  

 
 

 

 

 

 

Рис. 4. «БібліоКульОК» – 

блог бібліотеки Олександрійського 

училища культури. 
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 Висновки. Всесвітня мережа – глобальний інформаційний простір. 

Вона викликала справжню революцію в інформаційних технологіях і бум у 

розвитку Інтернету. Для позначення Всесвітньої мережі використовують 

слово веб (англ. web) і абревіатуру «WWW». Аналіз сучасного стану 

представлення бібліотек у Всесвітній мережі показав, що робота в цьому 

напрямку ведеться, є певні результати. Станом на початок третього кварталу 

2014 р. web-сторінку мали 10 бібліотек ВНЗ культури та мистецтва І–ІІ р. а., 

де представлена загальна інформація про бібліотеку, новини про заходи і 

події.  

Майже відсутня практика використання соціальних мереж для 

створення іміджу та популяризації діяльності бібліотек. Певні напрацювання 

у цьому напрямку має одна бібліотека. Лише дві книгозбірні просувають свої 

послуги за допомогою блогу. 

Підсумовуючи, хочеться зазначити, що необхідність присутності 

бібліотек училищ та коледжів культури і мистецтв у Всесвітній павутині 

обумовлена тим, що web-сайти, блоги, сторінки у соціальних мережах є 

ефективним засобом: 

 рекламування бібліотеки в інформаційному співтоваристві Інтернет; 

 забезпечення доступу до власних бібліотечних продуктів широкому 

колу користувачів у мережі; 

 сприяння розвитку нових інформаційних послуг; 

 сприяння ефективній реалізації інформаційної та культурно-освітньої 

функції бібліотеки; 

 підвищення інформаційної культури користувачів. 
 

 
УДК 002.2:004 

Людмила Олегівна Соколовська, 

студентка третього курсу  

кафедри книгознавства і бібліотекознавства  

Київського національного університету 

культури і мистецтв  

 

ЕЛЕКТРОННІ КНИЖКИ ЯК СКЛАДОВА БІБЛІОТЕЧНИХ РЕСУРСІВ: 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ КНИЖОК-ІГОР 
 

Перші електронні книги, власне, електронні тексти, почали з’являтися 

ще на початку 70-х років ХХ ст., але їх бурхливий розвиток розпочався лише 

на початку ХХІ століття. А в останні 10-15 років спостерігаються кардинальні 

зміни в способі читання. На зміну традиційному – паперовому кодексу 

приходять електронні видання. Виростає нове покоління читачів, для яких 

цілком природнім стає саме електронне читання. На конференціях, у 

спеціальних публікаціях можна зустріти терміни «аналогове» та «електронне 
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читання». Електронні книжки, займають все більше місце і в бібліотечних 

фондах сучасних книгозбірень. Про це свідчать численні закордонні та 

зростаючі вітчизняні дослідження, серед яких можна виділити, зокрема, 

публікації В. Пашкової та Т. Ярошенко1, Т. Майстрович2, В. Копанєвої3, 

М. Єфімової 4та ін.  

Серед основних типів та видів електронних книжок слід виділити 

інтерактивні книжки – ігри. Інтерактивна література – у найширшому 

розумінні терміну, це – будь-який різновид художніх творів, сюжет яких не є 

жорстко фіксованими, а здатний змінюватися залежно від дій читача. В таких 

творах головним героєм твору стає сам читач, навколо якого відбуваються всі 

події.  

Інтерактивна література зародилася ще в епоху друкованих книжок з 

можливими варіантами розвитку сюжету. Де і коли з’явилися перші 

друковані книги-ігри – все ще предмет суперечок і припущень. Вважається, 

що базова ідея народилася у аргентинського класика магічного реалізму 

Хорхе Луїса Борхеса. Зокрема, у його оповіданні «Аналіз творчості Герберта 

Куейна» (1941) зустрічалися сюжетні розгалуження, і читачам пропонувалось 

дев’ять різних варіантів завершення твору.  

Формат інтерактивних книжок почали використовувати спочатку для 

створення підручників та іншої навчальної літератури, згодом для дитячої 

літератури, і вже незабаром стало зрозумілим, що найкраще він 

пристосований для створення ігор. У 1972 році в Англії виходить перша серія 

книг-ігор в самих різних жанрах під загальною назвою «Мисливець». 

Початок було покладено.  

В світі бум книг-ігор почався з видавництва Bantam, де в 1979 році 

з’явилася на світ серія «Вибери собі пригоду» (в якій за двадцять років 

вийшло 184 назв творів). Натхненні успіхами Bantam, інші видавництва 

поспішили представити власні серії. Книги-ігри стали виходити 

фантастичними тиражами, перекладалися на десятки мов. В одній тільки 

Франції в 1980-і роки вийшло понад вісімсот різних назв таких книжок. В 

Росії книги-ігри з’явилися на початку 90-х: першою ластівкою в 1991 році 

стала книга Дмитра Браславського «Підземелля Чорного замку». Можливість 

впливати на хід подій вразила. Юні читачі, які тоді були позбавлені 

                                                 
1 Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці : з чого почати? / [уклад.: 

В. С. Пашкова, Т. О. Ярошенко ; відп. за вип. Я. Є. Сошинська ; Укр. бібл. асоц., Нац. парлам. Б-ка 

України, Наук. б-ка Нац. ун-ту «Києво-Могилян. Акад.». – Київ : [Самміт-книга], 2013. – 63; Cтворення 

та використання електронних ресурсів в університетах України : за результатами дослідж. / [упоряд.: 

Т. О. Ярошенко, С. О. Чуканова ; ред. Патрушева О. В. ; Укр. бібл. асоц., Наук. б-ка Нац. ун-ту «Києво-

Могилян.а акад.» [та ін.]. – Київ : Вид. центр НаУКМА, 2012. – 64 с. 
2 Майстрович Т. В. Электронный документ как объект библиотечного 

дела /Т. В. Майстрович. – Москва : Пашков дом, 2004. – 247 с.  
3 Копанєва В. О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету : 

монографія / В. О. Копанєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2009. – 

198 c. 
4 Єфімова М. Інтерактивна дитяча книга в Україні: становлення та перспективи / 

М. П. Єфімова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. – Рівне, 2013. – 

Вип. 19 (2). – С. 259–263. 
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комп’ютерів, просто не могли залишатися байдужими. Першу російську 

книгу-гру передавали з рук в руки, немов скарб, зачитували до дірок і 

намагалися копіювати, придумуючи у шкільних зошитах нові пригоди. У 

видавництво «Калейдоскоп» листи від шанувальників приходили чи не 

мішками. І продовження не змусили себе довго чекати. Далі автор видав 

книги «Таємниця капітана Шелтона», «Вірна шпага короля», та інші. Книги-

ігри почали писати й інші автори, а також з’явилися переклади зарубіжних 

творів5. В Україні чомусь ці видання широкої популярності не здобули, так 

само й вітчизняних авторів не зацікавив цей вид літератури.   

Ситуація змінилась з розвитком електронних книжок та комп’ютерних 

ігор. Однак, для текстової гри не потрібна відеокарта з апаратним 3D-

прискоренням, графічний монітор з високим розширенням і стереосистема: 

найпростішого текстового дисплея і клавіатури цілком достатньо. Тому 

текстові книжки-ігри з’явилися відразу після того, як були створені перші 

інтерактивні комп’ютери. Зараз загальновизнано, що першою текстовою 

комп’ютерною грою була «Пригода» (Adventure), відома також під назвою 

«Підземелля» або «Печера». «Підземелля» створили в 1976 р в Стенфорді 

двоє комп’ютерників, Уїлл Краутер і Дон Вудз. Гра була тільки текстовою, 

управлялась найпростішими текстовими командами, і полягала в блуканні по 

печері та  пошуку розкиданих там скарбів і магічних артефактів. Після успіху 

«Підземелля»  і шквалу подібних ігор, відбувся поділ жанрів. Одні ігри, 

пішовши по рівній доріжці Kings’s Quest, знайшли графіку і втратили сенс6. 

Так з’явилися сучасні графічні квести тобто відео ігри. А от інші 

перетворилися на книги-ігри і текстові квести.  

Розвитку Interactive Fiction посприяло створення двох потужних 

систем розробки. У 1987 році Майкл Дж. Робертс випустив TADS: мову 

програмування для створення інтерактивної літератури. У 1993 році Грехем 

Нельсон випустив Inform — мову програмування і компілятор, що створює Z-

code файл історій. Обидві ці системи дозволяли створювати текстові квести 

будь-якої складності. 

Хоча, «золоті» роки книжок-ігор залишилися в минулому, жанр не 

поспішає вимирати. Більше того, з поширенням мобільних пристроїв 

спостерігається його реанімація. У 2010 році компанія Big Blue Bubble 

випустила додатки для iPhone і iPad, які дозволяють грати в перші видання 

серії інтерактивної літератури. З ексклюзивними ілюстраціями, можливістю 

зберігати прогрес гри, тобто книга пам’ятає куди дійшов читач, і 

інтерфейсом, який бере на себе всю «брудну» роботу типу кидання кубиків 

або розрахунку боїв. Але куди більшого вдалося досягти невеликій 

австралійської фірмі Tin Man Games, яка заснувала нову серію Gamebook 

                                                 
5 Зильберштейн А.  Приключения, где ты – герой. Книга-игра / О. Чебенеев, 

А. Зильберштейн // Мир фантастики. – 2012. – № 104. – С. 60–65. 
6 Гаев  Д. Г. Интерактивная литература на русском языке: часто задаваемые вопросы с 

ответами [Электронный ресурс] / Гаев  Д. Г. // Записки Корвина : веб-сайт о творчестве Korwin'a : 

поэзии, фантастика, фотографии и живописи. – 2007. – Режим доступа: 

http://tightbow.narod.ru/RusIF_FAQ.htm. – Загл. с экрана. 
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Adventures. Хоча читати книги цієї серії можна в будь-якому порядку, всі 

події об’єднані місцем дії – фентезійним світом Орландес.  

Чималий внесок в успіх творінь Tin Man Games внесли інтерактивні 

можливості iOS, які зробили його ідеальною платформою для книг-ігор. 

Геймери можуть вибрати розмір і форму шрифту, кубики розсипаються по 

екрану, як «живі», є навіть можливість вибрати рівень складності, що впливає 

на початкові характеристики і кількість доступних закладок.  

Давайте поглянемо як же ж виглядають книги-ігри. Найпростіший 

варіант – це книги в PDF форматі. Більшість книг-ігор мають схожу систему 

правил. Головне, що їх об’єднує, – розбивка по параграфам, які читаються 

непослідовно, потрібно переходити до тих параграфів, куди направляє гра. 

Часто підчас сюжету перед читачем виникає вибір, наприклад: ви зустріли 

бандита що ви збираєтесь робити – якщо хочете втекти перейдіть на параграф 

такий то; хочете спробувати поговорити – на такий-то; будете битися з ним 

ідіть на такий то параграф. В більшості книг-ігор, на початку читачу 

пропонується вибрати персонажа його професію (воїна, чаклуна і т. п.) від 

вибору персонажу залежать характеристики: сили, кмітливості, різних 

якостей і вмінь, які впливають на хід гри. Часто читачу пропонується 

виконувати різні завдання. Всі характеристики персонажа, найдені і здобуті 

предмети гроші і тому подібне записується в лист гравця. На власному 

досвіді можу стверджувати що такі книги-ігри затягують не гірше відео ігор. 

Книги австралійської  фірми Tin Man Games, мають такий вигляд.  

Розвиток україномовної інтерактивної літератури тільки починається. 

Передусім це дитячі книги для електронних пристроїв, в усякому разі 

інтерактивними їх називають видавці. Але як досить справедливо зауважила 

дослідник Рівненського державного гуманітарного університету 

М. П. Єфімова, оскільки вони не надають значного вибору в сюжеті, а лише 

пропонують інтерактивність окремих елементів, наприклад, зображень, то їх 

актуальніше називати не інтерактивними, а мультимедійними.  

Мультимедійне видання – електронне видання, що поєднує традиційну 

статичну (текст, графіку) і динамічну інформацію різних типів (музику, відео 

фрагменти, анімацію, тощо.), і впливає одночасно на декілька органів чуття 

(органи зору і слуху). Першу таку книгу для iPad – «Забавлянки» створило 

«Видавництво Старого Лева» у 2011 році. Електронна інтерактивна версія 

передбачає виконання певних операцій, пов’язаних із звуковим відтворенням 

тексту, анімацією та ін. Видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» в 2012 році 

створило книжку для iPad  «Снігова Королева»7.  Казку можна читати 

самостійно або ж увімкнути режим читання вголос. Фрагмент тексту, який 

саме зараз озвучується, виділяється червоним кольором — так дитина 

отримує перші навички читання. Книга має сім ігор. Дітям потрібно буде 

                                                 
7 Журович О. Снігова Королева: інтерактивна книжка для iPad [Електронний ресурс] / 

О. Журович // Вид-во Івана Малковича «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». – Режим доступу: 

http://ababahalamaha.com.ua//uk/Снігова_Королева_(інтерактивна_книжка_для _iPad).– 2014. – Назва з 

екрана. 
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повторювати вступні акорди щедрівочки, заводити кораблики в різні гавані та 

шукати заховані предмети. А ще є пазли та розмальовки. Багато сторінок 

приховують для дітей цікаві несподіванки. Наприклад, якщо подмухати на 

планшет, коли на екрані йде пухнастий сніг, то позриваєте капелюхи з 

перехожих. Розігрівши камінчик на вогні, можна почистити замерзлі шибки. 

Багато предметів змінюють свій вигляд, коли до них доторкнутися. На 

останній сторінці – особлива атмосфера свята – можна надмухати снігу й, 

засвітивши вікна собору, почути різдвяний орган. Коштує гра 5-6 доларів. 

Автори журналів «Ангелятко» та «Ангеляткова наука» створили 

дитячу інтерактивну книгу-гру «Історії Дракончика ОППІ» призначену для 

дітей 3-7 років, це поєднання дитячої книги та ігор для розвитку дитини. У 

формі цікавої гри вона допоможе їм дізнатися, як печуться пиріжки, які є 

ягоди і фрукти, як працює ресторан, прищепить дітям почуття дружби, 

поваги, співчуття. Закріпити отримані знання і розвинути мислення, дрібну 

моторику, мовлення, увагу і кмітливість, просторову уяву допоможуть дитині 

ігри, які супроводжують більшість сторінок історії. 

Особисто мене найбільше зацікавило творіння видавництва «Пірати 

Київського Моря» – інтерактивна книга «Котигорошко»8. Казку 

запропоновано трьома мовами, юний читач чи його батьки можуть 

завантажити як україномовну, так і російсько- чи англомовну версію. Всі 

вони доволі колоритні, озвучені трьома різними чоловічими голосами, тобто 

можна не лише читати а й слухати. Зачаровують ілюстрації Івана Сулими. 

Кольори настільки яскраві та приємні для ока, що хочеться сісти й довго 

розглядати малюнки. Кожна сторінка нагадує паперову книжку: частина 

екрану заповнена текстом, частина – зображенням. Сторінки з більшим 

обсягом тексту чергуються із суто ілюстраціями. Основна приваба 

інтерактивного «Котигорошка» ховається на кожній сторінці. Це і хмаринка, 

яка рухається, звуки млина, що працює, рибка, яка виринає з води, голоси 

людей, розмальовка чорно-білого зображення – і для цього треба лише 

торкнутися екрана чи провести по ньому пальцем. Навіть тут наявний 

елемент гри: наприклад, завдання розбити булави, які з’являються на екрані. 

Зображення, що рухаються та змінюються, допоможуть розповісти дитині 

про світ.  

                                                 
8 Удуд М. Інтерактивний «Котигорошко»: що нового? [Електронний ресурс] / М. Удуд // 

BaraBooka : Простір української дитячої книги.  – 2013. – Режим доступу: http://www.barabooka.com.ua 

/interaktivnij-kotigoroshko-shho-novogo/. – Назва з екрану. 
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