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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО УЧАСНИКАМ НАУКОВОГО СЕМІНАРУ 

«БІБЛІОТЕКА. КНИГА. НАУКА» 

 

Шановні учасники наукового семінару! 

 

Щиро вітаю вас із знаковою подією в інтелектуальному житті університету – 

відкриттям наукового семінару «Бібліотека. Книга. Наука». 

Особливо приємно, що науковий семінар організований та проводиться 

науковою бібліотекою, яка, як і всі кафедри університету, проводить науково-

дослідну роботу. Знаково, що серед організаторів є Українська Бібліотечна Асоціація, 

кафедра інформаційних технологій, факультет соціокультурної діяльності КНУКіМ, 

Видавництво Ліра-К. 

Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни 

бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» визнає, що бібліотеки є 

«базовим елементом культурної, наукової, освітньої, інформаційної інфраструктури 

держави, сприяють розбудові читаючої, мислячої та освіченої нації, спроможної 

практично втілювати набуті знання і досвід у розбудову незалежної України». 

Наукова бібліотека Київського національного університету культури і 

мистецтв, розвиваючись у заданому «Стратегією» напрямі, є науковим, 

інформаційним та культурно-освітнім структурним підрозділом КНУКіМ, який 

сприяє навчальній, науковій та культурно-освітній діяльності викладачів та студентів 

університету, є культурним та інформаційним його осередком. 

Бібліотека допомагає студентам користуватися перевагами інформаційного 

суспільства, реалізуючи їх право на доступ до інформації і знань, сприяє формуванню 

та вихованню інформаційної культури.  

Водночас наукова бібліотека університету виконує місію просвітительства, 

збереження культурної спадщини, підтримує і розвиває читацьку культуру. Вона 

примножує внесок у створення та зберігання цифрової інформації, яка є публічним 

надбанням у сфері освіти, науки, культури та мистецтва. 

Сучасному вищому навчальному закладу притаманний тісний зв’язок освіти з 

наукою. Така увага до освіти та науки не випадкова, адже лише оптимізувавши й 

модернізувавши освітньо-наукову сферу, можна розраховувати на перспективу її 

сталого поступу, на впровадження нових технологій навчання та встановлення 

сучасного взаємозв’язку між освітою та наукою.  

Своєрідним підсумком певного етапу у розвитку книгознавства та 

бібліотекознавства стало видання антології «Книгознавча школа Київського 

національного університету культури і мистецтв». Тема антології включена в перелік 

питань, що обговорюватимуться на семінарі. 

Спрямований у майбутнє напрям наукового семінару «Модернізація підготовки 

фахівців для інформаційної, бібліотечної та архівної справи» присвячений питанням 

бібліотечних кадрів. Формування нового покоління працівників, які працюватимуть з 
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інформацією відбувається вже сьогодні, а тому науковий семінар є важливим засобом 

створення новітнього інтелектуального середовища. Він сприятиме підвищенню ролі 

бібліотеки у науковому житті університету. 

Сьогодні можна з упевненістю стверджувати, що Київський національний 

університет культури і мистецтв став потужним науково-освітнім центром. За часи 

свого існування, він пройшов не один етап становлення і нині має сформований 

колектив, матеріальну базу, а головне, – увага обдарованої молоді прикута до нашого 

університету. 

Новий етап розвитку пов’язаний з процесами модернізації, підготовки фахівців, 

збереженням національних традицій і освоєнням кращого зарубіжного досвіду. 

Сьогодні університет працює в напрямі надання якісних освітніх послуг. Це проблема 

надзвичайно складна і саме тому потребує спільної праці всіх учасників освітнього 

процесу: влади, політиків, науковців, громадських діячів. 

Переконаний, що активний діалог та обмін досвідом між учасниками семінару 

сприятимуть появі нових ідей, які вже незабаром застосовуватимуться в навчальному 

процесі, науково-дослідній діяльності університету та бібліотеки, дасть потужний 

імпульс розвитку бібліотечної галузі в Україні.  

Бажаю всім учасникам плідних дискусій та відкриттів, дружньої атмосфери, 

доброго настрою, наполегливості, щоб час, проведений на науковому семінарі, став 

для Вас корисним і надихав на творчий пошук та нові звершення! 
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КНИГА В ДИНАМІЦІ СУСПІЛЬНИХ, ПОЛІТИЧНИХ  

ТА ІДЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
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Марія Андріївна Бондар, 

методист відділу аспірантури і докторантури  

Київського національного університету 

культури і мистецтв 

 

БІБЛІОГРАФУВАННЯ КИРИЛИЧНИХ СТАРОДРУКІВ 

ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇХ НАУКОВОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 

Вивчення кириличних стародруків, видання фахових каталогів таких видань є однією 

із основних складових їх наукового освоєння. Оскільки українська друкована спадщина 

зберіглася насамперед у вигляді кириличних видань ХV–ХVІІІ ст., не втрачає актуальності 

створення нових бібліографічних каталогів та покажчиків таких видань із використанням 

найсучасніших методик їх бібліографування, що потребує критичного вивчення численних 

напрацювань попередників.  

Загалом ретельне компетентне бібліографування видань є запорукою їх введення у 

широкий науковий обіг для використання книгознавців, істориків, джерелознавців, 

дослідників історії культури та мистецтва, мовознавців, літературознавців, релігієзнавців та 

представників інших галузей гуманітарних наук. Формування такого бібліографічного 

репертуару особливо актуалізується для України та інших держав у зв’язку з тим, що самі 

стародруковані пам’ятки, чітко пробібліографовані та взяті на облік у максимальній 

кількості примірників, є найавторитетнішими джерелами для дослідження через 

незбереження та втрату архівних документів друкарень, видавництв, друкарів, авторів та 

укладачів кириличних пам’яток.  

Занадто яскравим таке порівняння виглядає навіть стосовно збереженості архівів 

російських друкарень та видавництв порівняно із українськими, що вже казати про 

європейські. Тому для вітчизняного бібліографознавства кириличних стародруків занадто 

важливими є навіть дрібні окремі відомості стосовно видань і примірників, доволі велика 

частина з яких не зберіглася, на жаль, в українських збірках. 

Діяльність щодо книжкових пам’яток, зокрема стародрукованих кириличних видань, у 

нашій державі регулюють насамперед «Основи законодавства України про культуру», 

прийняті на початку 1992 р., а також ряд законів, у хронологічному порядку: Про 

національний архівний фонд і архівні установи (24 грудня 1993 р.); Про бібліотеки і 

бібліотечну справу (27 січня 1995 р.); Про вивезення, ввезеня і повернення культурних 

цінностей (21 вересня 1999 р.), Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу» (16 березня 2000 р.); Про охорону культурної спадщини (8 червня 

2000 р.). 

В українській бібліографії кириличних пам’яток є тенденції до створення каталогів 

окремих збірок Києва, Львова, Одеси, Чернігова, Луцька. У деяких випадках каталоги 

кириличних видань мають ознаки синтетичних книгознавчих досліджень. Дослідження 

кириличної друкованої спадщини дедалі актуалізується в процесі роботи над створенням 

більш повного репертуару української книги, тобто національної бібліографії, а також в 

рамках необхідності укладання Державного реєстру книжкових пам’яток України із їхнім 

попримірниковим обліком та описом. Однак такі процеси поки тривають на рівні 

усвідомлення їх необхідності відповідними фахівцями і поки що не мають наслідків їх 

практичної реалізації. Аналогічні процеси тривають і в інших республіках на 

пострадянському просторі, зокрема, в Білорусі. 
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Чільне місце на сучасному етапі мали б зайняти електронні видання каталогів 

кириличних стародруків, електронні бази даних, каталоги таких видань, розміщені на сайтах 

установ, що зберігають такі видання в своїх фондах. Однак усі перераховані види 

електронної продукції набули значно меншого розвитку, аніж необхідно і можливо. 
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технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут  

імені Ігоря Сікорського» 

 

ЧИТАННЯ КНИГ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ 

 

Україна є однією з найбагатших європейських країн – має чорнозем, золото, нафту, 

трудові ресурси. Однак спостерігається спад інтересу до книги, яка є стратегічним 

продуктом кожної країни і сприяє ідентифікації нації, творенню національної ідеї, 

формуванню знань, підвищенню професійної майстерності, інтеграції особистості в 

багатонаціональну культуру, складовими якої є весь комплекс духовних, матеріальних, 

інтелектуальних рис, систем світогляду, традицій. 

Читання книг дає людині безліч незаперечних переваг – знижує стрес і ризик розвитку 

різних форм деменції, сприяє розширенню словникового запасу, поліпшенню пам’яті і 

письмових навичок, посиленню концентрації, розвитку аналітичних здібностей. Воно робить 

людей спокійнішими та більш терплячими, вчить зосереджуватися на чомусь одному 

протягом довгого періоду часу. Немає кращого варіанту стратегічної ізоляції від 

багатолюддя, аніж книги, з якими можна побути наодинці, яке позитивно сприймається 

суспільством. Це форма заспокоєння і доступна розвага, спосіб проведення дозвілля. У 

Німеччині, згідно даних соціологічного дослідження, серед запропонованих 40 видів 

проведення дозвілля читання книг зайняло 7 місце, випередивши читання журналів. 

Кількість часу на тиждень, проведених за читанням мешканцями Чехії становить 7 год. 

24 хв., Росії – 7 год. 6 хв., Швеції та Франції – 6 год. 54 хв., Угорщини – 6 год. 48 хв., 

України – 2 год. 47 хв. [1]. Найбільш начитані шведи, в Естонії не читає чверть населення. 

Ефективність читання залежить не тільки від швидкості, а й від способу роботи з 

інформацією. Враховуючи мету та матеріал, виділяють декілька способів читання: попереднє 

ознайомлювальне, суцільне, вибіркове, вивчення, повторне, аналітичне, змішане, швидке. 

Читання може бути раціональним чи емоційним. «Криза читання» і соціокультурна ситуація, 

що склалась в Україні, призвела до зниження авторитету друкованого слова, престижності 

читання серед членів суспільства і, відповідно, до зниження освітнього, загальнокультурного 

рівня населення. 

Перші спроби визначити українського читача та дослідження читання зафіксовані 

наприкінці ХІХ ст. у працях окремих науковців та громадських діячів. Потужнішим і 

ґрунтовнішим стало дослідження Кабінету вивчення книги й читача в Українському 

науковому інституті книгознавства, проведене в 1926–1930 роках. В сучасній Україні 

опитування, що стосуються читання, проводить компанія GfK Ukraine (1913–1914), що 

входить до мережі GfK Group (Товариство споживчих досліджень), і є однією з найбільших у 

світі організацій з питань досліджень ринків. Дослідження аудиторії періодичних видань 

здійснює компанія TNS Ukraine (1913–1914).  
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Для українців характерний достатньо низький рівень читання: за даними дослідження 

компанії GfK Ukraine у 2013–2014 роках кількість дорослих читачів у країні не змінилась – 

залишилася 51%, а серед дітей цей показник впав із 57% до 44%. [2]. Найактивнішими 

читачами стали молодь (24%) та люди похилого віку (23%). Більшу частку читачів 

становлять люди з вищою освітою, які проживають у великих містах і розглядають читання 

як можливість відпочинку, удосконалення в професії (вивчення нових технологій та методів 

праці для застосування в професійній діяльності), як елемент саморозвитку та хобі. Вони 

більш активні й різноманітні в зацікавленнях, часто мають вищі рівні доходу, освіти й 

професійного статусу, цілеспрямовано привчають до читання дітей. Читання в Україні є 

атрибутом суспільно активних і свідомих свого місця в суспільстві людей. Основними 

жанрами, які читають українці, є детективи (12%), любовні романи (9%) та класика (6%). 

Крім того, чимало наших співвітчизників надають перевагу прикладним виданням – 

самовчителям, книгам з різних видів хобі, корисних порад тощо [2]. 

Читача в нашій країні вивчають бібліотеки. Соціологічні та моніторингові 

дослідження проблем дитячого читання проводяться в Рівненській ОБД, Хмельницькій 

ОБД Уманській ЦМБД Черкаської області та ін. 

Стратегічним інструментом розвитку економіки України є популяризація читання. 

В Україні неодноразово приймались на рівні Кабінету Міністрів України офіційні документи 

щодо вирішення проблем, що виникли у виданні, розповсюдженні та читанні книг, які, на 

жаль, не виконувались. У 2016 р. Кабінет Міністрів України видав Розпорядження 

«Про схвалення Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої 

справи та популяризації читання на період до 2020 року», де визначено шляхи і способи 

розв’язання проблеми, терміни виконання, орієнтований обсяг та джерела фінансування, але 

інструменти його впровадження не розроблені.  

Для вирішення проблем читання доцільним уявляється проведення маркетингових та 

соціологічних досліджень на постійній основі. В європейських країнах таких як 

Великобританія, Італія, Іспанія тощо це здійснюється за допомогою спеціального 

програмного забезпечення – маркетингових інструментів для вивчення книжкового ринку 

Nielsen Book Scan та Bowker Pub Track, що дозволяють аналізувати придбання книг, 

проводити моніторинг за різними аспектами, визначають тенденції, узгоджують цінову 

політику, визначають сильні і слабкі сторони книг. Назріла потреба стимулювання 

публічного обговорення проблем читання та нових книжок за допомогою масових ЗМІ та 

впливових осіб, поширення креативної соціальної реклами, позиціонування читання як 

стилю життя, сучасного та ефективного способу самовираження, організація міжнародної 

співпраці в сфері популяризації читання. 
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АНТОЛОГІЯ ЯК ДЗЕРКАЛО ЛІТЕРАТУРИ 

 

Антологія (грец. буквально «збирання квітів»), зокрема художня антологія, є «зрізом» 

літератури на певному історичному етапі, моделлю літератури і моделлю світу. В останній 



БІБЛІОТЕКА. КНИГА. НАУКА.                                                               24–25 квітня 2018 р. 
 

15 

час з’явилися ґрунтовні праці, у яких антологію розглянуто як окремий літературний 

феномен, єдиний у своєму роді, взятий у його цілісності, як поєднання «конструкції з 

інтерпретацією» (Вілсон), що «має власну внутрішню структуру й історію розвитку, 

конструює й репрезентує загальні уявлення про літературу» (О. Галета). Нині літературна 

антологія досліджується як метажанр, а антологізація як процес формування читацьких 

спільнот, що об’єднані спільною культурною пам’яттю, цінностями та уявленнями. 

Антології репрезентують міждисциплінарність – поєднання різних наук (літературознавства, 

філософії, культурології, лінгвістики, теорії комунікацій та ін.). Поліметодологічний підхід 

передбачає поєднання логічних, гносеологічних та онтологічних аспектів.  

Антології здатні зафіксовувати константи буття, його фундаментальні властивості: це, 

насамперед, уселенські та природні начала (універсалії), такі, як хаос і космос, рух і статика, 

життя і смерть, світло і пітьма, вогонь і вода (йдеться про весь комплекс онтологічних тем 

мистецтва). У цьому зв’язку рельєфно окреслюється значущість антропологічного аспекта 

художньої тематики, який репрезентує, по-перше, власне духовні основи людського буття з 

їхніми антиноміями (відчуженість і причетність, гординя і смиренність, готовність 

створювати або руйнувати, гріховність та праведність тощо); по-друге, сферу інстинктів із 

такими душевно-тілесними прагненнями людини, як лібідо (статева сфера), жадоба влади, 

потяг до матеріальних благ, престижних речей, комфорту тощо; по-третє, те, що в людях 

визначається їхньою статтю (чоловічність, жіночність) і віком (дитинство, юність, зрілість); 

і, нарешті, по-четверте, це надепохальні ситуації людського життя, історично стабільні 

форми існування людей (праця і дозвілля, будні і свята, мирне життя та війни і революції; 

життя в своєму домі і перебування на чужині або депортація, еміграція, громадянська 

діяльність та приватне життя тощо). Художнє слово в тих чи інших літературних жанрах 

«засвічує» подібні ситуації та сферу дій і зусиль людини – нерідко пошуків і пригод, 

прагнень до здійснення певних цілей. 

Засади мистецтва складають багатоплановий комплекс «вічних» тем, більшість із яких 

«архетипні», бо сягають ритуально-міфологічної давності (архаїки). Подібна грань 

художньої творчості характерна для літератур усіх країн та епох; вона є центром творів або 

присутня в них імпліцитно, створюючи міфопоетичний підтекст. Заломлення в мистецтві 

буттєвих констант було предметом пильної уваги філософів доби романтизму, а також 

учених міфологічних шкіл (брати Грімм у Німеччині, Ф. Буслаєв у Росії) і неміфологічних 

(Н. Фрай), психоаналітичного літературознавства, що орієнтується на праці З. Фройда та  

К.-Ґ. Юнга. Однією із домінантних ідей антологій є ідея антропоцентризму – піднесення 

самодостатньої цінності людської душі, неповторності особистості, ствердження доброти, 

благородства, совісті, в основі яких акумулюється моральний досвід людства, його високі 

етичні норми. У коло творчих зацікавлень авторів текстів увійшли онтологічні проблеми, що 

виражають корінні аспекти буття людини та його цінності (проблеми смислу життя, 

самотності, життя і смерті, любові і ненависті, вірності і зради, доброти та ін.). 

Еволюція антологізації пов’язана саме з інтенсивним розвитком онтологічної 

тенденції – пріоритетом загальнолюдських цінностей, визначених аксіологічною тріадою 

«істина – добро − краса», із зосередженою увагою провідних письменників до 

індивідуального буття особистості, до детального художнього дослідження моральних 

можливостей людини та її потенційної потреби в духовному єднанні з іншими людьми. 

Антологізація української літератури почала набувати більшої онтологічної наповненості, 

помітнішою стала тенденція осмислення подій у єдиному життєвому потоці, розширення 

наративної структури, межі викладу та його розімкнутості в часопросторі, що оформилось у 

стильовий напрямок інтелектуальної прози (творчість Вал. Шевчука, Ю. Щербака, 

П. Загребельного, В. Медвідя й ін.). 
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ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ КНИЖКОВОЇ СПРАВИ 

 

Під книжковою справою розуміють спосіб або процес існування книги в суспільстві, а 

також зв’язану з ним професійну сферу діяльності в області виробництва і поширення книги, 

тобто специфічний вид людської діяльності, спрямованої на забезпечення комунікативних 

функцій книги в системі автор-книга-читач. Книжкова справа у всі часи свого існування 

розвивалась у діалектичному зв’язку з іншими формами її поширення. 

За останні роки були створені принципово нові технології підготовки, розмноження і 

розповсюдження текстової і графічної інформації, засновані на використанні 

мікропроцесорів і ЕОМ, читаючих автоматів, фотонабірних машин, лазерних друкувальних 

пристроїв, оптичних дисків великої ємності, ксерографічних копіювальних і множних 

машин, швидкодіючих засобів і каналів зв’язку. Створилися умови, за яких традиційний 

поділ праці (на редакційно-видавничу і друкарську) багато в чому застарів і перестав бути 

економічно ефективним. Поряд з поступовим зрощуванням цих галузей книжкової справи 

(що за своїми організаційним принципами нагадують повернення до епохи додрукованої і 

першодрукованої книги) відбувається все більша інтеграція книжкової справи в глобальні 

процеси інформаційного обслуговування. 

Основні способи комунікації (усний, письмовий, у тому числі малюнковий, 

піктографічний і абетковий, типографський і електронний) припускають застосування різних 

носіїв і засобів інформації (звукові хвилі, каміння, глина, папірус, папір, електромагнітні 

хвилі). Це коло все активніше розширює електронні системи комунікації – телеконференції, 

електронна пошта, електронні видання. 

У 2010 р. був розроблений і вступив у дію національний стандарт ДСТУ 7157:2010 

«Видання електронні. Основні види та вихідні відомості», в якому визначено види 

електронних видань, подано їхні визначення, встановлено основні елементи вихідних 

відомостей, склад та правила їх розміщування в електронних виданнях (ДСТУ 7157:2010. 

Київ: Держспоживстандарт України, 2010). Положення стандарту рекомендовано до 

використання суб’єктам видавничої справи, що випускають і розповсюджують електронні 

видання. 

Важливим етапом на формуванні єдиного комунікаційного простору, в якому 

співіснують як друковані, так і електронні видання є нещодавнє прийняття ДСТУ 3017: 2015 

«Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» (ДСТУ 3017:2015. Київ: 

ДП «УкрНДНЦ», 2016), що набув чинності 1 липня 2016 року». Слід зазначити, що у 

визначенні поняття «видання» в новому стандарті в переліку способу виробництва доданий 

ще й «електронний запис на будь-якому носії». Таке визначення відбиває реальність сучасної 

комунікаційної ситуації з взаємопроникненням документної та електронної комунікацій. До 

того ж суттєвою новацією нового стандарту є те, що його дія розповсюджується не лише на 

друковані, а й на електронні видання,  де «електронне видання» визначається як «документ, 

інформація в якому у формі електронних даних і для використання якого потрібні засоби 

обчислювальної техніки», тобто це форма і спосіб впливу ЕОМ на увесь цикл підготовки, 

випуску і поширення традиційної друкованої продукції і нового типу документів, що існують 

в електронній формі. 

Електронні видання забезпечили (у порівнянні з традиційними) такі основні переваги 

як: 

 клавіатурне введення текстової інформації оператором на програмувальному 

терміналі з одночасним виправленням помилок у наборі і пополосною версткою тексту, 
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 використання в терміналах різного типу нагромаджувачів для інтегрування набору 

і літературно- технічного редагування; 

 ліквідація типографського “гарячого набору, автоматизація процесів верстки і 

коректури; 

 упровадження комп’ютерів, що дозволяє при друкуванні тексту одержувати його і 

в електронному варіанті, що використовують для наступного введення у фотонабірний 

автомат і виготовлення друкованих форм у видавництві; 

 можливість створення машиночитних носіїв інформації з друкованих видань, що 

дозволяє вести автоматизований пошук у цих електронних БД, а також формувати архів для 

додрукування тиражу в необхідних випадках. 

Істотна перевага електронних видань – можливість маніпулювання формою надання 

інформації на рівні інтерфейсу, і вибору в залежності від типу розв’язуваних задач, 

індивідуальних характеристик користувача тощо. Вони пропонують більш широкі 

можливості збереження і пошуку інформації компенсуючи втрату традиційних відчуттів, 

пов’язаних з читанням як творчим процесом. 

Традиційну поліграфію і електронні видання можна класифікувати таким чином: 

 друковані видання (газети, журнали, книги, продукція комерційного характеру); 

 електронні видання (інтерактивні БД, відеотекстові, телефаксні й аудіотекстові 

системи, відеоігри); 

 аудіовізуальні комунікації (телебачення, радіо, відео- і аудіо касет, кінематограф). 

В умовах інформатизації і наявності глобальних інформаційних мереж електронні 

видання стали складовою частиною глобальної комунікації, що охоплює все людство. 

Мобільність і мінливість змісту й оформлення електронного видання сприяють 

користувачеві до діалогу з ним. 

Забезпечення глобальної мережі БД і інформаційних систем, до яких можна 

підключити кожне електронне видання, зробивши його доступним для всіх читачів. 

 

 

 

УДК 002.2(477) 

Тетяна Олексіївна Долбенко, 

доктор культурології, професор,  

професор кафедри інформаційних  

технологій Київського національного 

університету культури і мистецтв 

 

ВИДАННЯ «КНИГОЗНАВЧА ШКОЛА КНУКіМ» – ПОДІЯ У 

КНИГОЗНАВЧОМУ, БІБЛІОТЕКОЗНАВЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ 

 

Вихід у світ антології «Книгознавча школа КНУКіМ» – це подія у книгознавчому, 

бібліотекознавчому середовищі України. Це перше видання, яке дає уявлення про розвиток 

наукової думки в період з кінця ХХ – початку ХХІ століття. 

Антологія добре структурована – охоплює такі напрями розвитку книгознавчої, 

бібліотекознавчої науки, як теоретичні засади книгознавства, бібліотекознавства, 

бібліографознавства: Книжкова справа України; Бібліографознавство; Документо-

інформаційні ресурси; Бібліотека і читач в документо-інформаційній системі суспільства; 

Управління діяльністю бібліотек; Інноваційно-методична робота та бібліотечно-

інформаційна освіта, професійна комунікація. 

Мета антології висвітлити книгознавчу школу, відобразити науково-творчі, науково-

педагогічні здобутки її представників(випускників, викладачів), які розвивали книгознавство 

і бібліотекознавство в означений період. Всього в антології представлена наукова і науково-

творча діяльність 75 вчених. 
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Аналіз представлених в роботі матеріалів свідчить, що найбільш дослідженими 

напрямками були такі як теоретичні засади книгознавства, бібліотекознавства, 

бібліографознавства, які досліджували, Т. Г. Горбаченко, Т. В. Добко, Т. О. Долбенко, 

Т. І. Ківшар, Г. І. Ковальчук, С. Г. Кулешов, Т. В. Новальська, В. С. Пашкова, Л. Г. Петрова, 

В. С. Петрова, М. С. Слободяник, М. С. Тимошик, А. С. Чачко та ін. 

Значна увага приділялась дослідженню книжкової справи України, зокрема 

історичному розвитку бібліотек, історії книги, редакційно-видавничої справи, книжкової 

торгівлі. Свій внесок у вивчення даного напрямку зробили: Г. Г. Бородіна, Г. П. Грет, 

А. І. Гурбанська, В. І. Дніпренко, С. Л. Зворський, Л. М. Зеленська, Л. П. Каліберда, 

О. О. Каракоз, С. П. Ковальчук, Л. О. Кочубей, М. В. Макарова, В. М. Медведєва, 

А. Ю. Миколаєнко, Г. В. Салата, М. І. Сенченко, Т. В. Сидоренко, Я. А. Якубенко.  

Всебічно досліджувався такий напрям, як бібліотека і читач в документо-

інформаційній системі суспільств. Серед дослідників цього напряму є 18 науковців : 

Н. А. Бачинська, О. В, Безручко, Ж. С. Вертій, Н. Б. Захарова, М. П. Зніщенко, І. Ф. Іванова, 

Т. В. Кулієва, А. В. Литвин, О. Є. Матвійчук, Т. С. Монько, Г. В. Ніколайко, Н. О. Новікова, 

Ю. О. Попова (Госарт), Л. І. Прокопенко, І. Г. Романченко, І. В. Тимошенко, Г. Є. Шипота, 

С. О. Шуляк. 

Належна увага приділялася дослідженню проблем бібліографознавства. Вивченню 

проблем бібліографознавства приділяли увагу 10 науковців: В. С. Бабич, М. В. Геращенко, 

Н. С. Дяченко, В. В. Загуменна, В. А. Зотова, О. І. Кащук, Н. І. Кобижча, О. П. Крицький, 

Л. С. Прокопенко, Я. Є. Сошинська. 

В полі зору науковців були і проблеми документо-інформаційних ресурсів. Їх 

досліджували Ю. І. Горбань, Л. Ф. Грінберг, Г. О. Гуцол, О. Г. Кириленко, І. А. Павлуша, 

М. В. Петрова, О. О. Сербін, А. І. Сидоренко, Т. О. Ярошенко. 

Але як свідчать матеріали антології протягом кінця ХХ – початку ХХІ століття 

недостатня увага приділялася дослідженню таких напрямів, як управління діяльністю 

бібліотек, інноваційно-методична робота та бібліотечно-інформаційна освіта, професійна 

комунікація.  

Так, за напрямом управління діяльністю бібліотек, інноваційно-методична робота 

було захищено всього три дисертації. Їх досліджували О. Б. Виноградова, Г. А. Єрмолаєва, 

Г. А. Саприкін. За напрямом бібліотечно-інформаційна освіта, професійна комунікація п’ять 

дисертацій, які досліджували науковці : Г. М. Гич, О. В. Матвієнко, В. Є. Сошинська, 

Ю. В. Трач, І. О. Шевченко. 

У межах розділів науковці подані в алфавітному порядку. При укладенні антології 

враховувалася проблематика дисертаційних робіт, захищених в спеціалізованих радах 

Київського національного університету культури і мистецтв. 

У передмові зазначено, що це перше видання у серії «Наукові школи», які 

започаткувала наукова бібліотека Київського національного університету культури і 

мистецтв. 

Сучасний книгознавчий процес в Україні надзвичайно широкий, творчий, 

експериментальний. Керуючись потребою якомога максимально розширити уявлення про 

складні процеси культуротворення в часи розбудови української державності, укладач 

цілком свідомо представила на рівні знамениті постаті українського книгознавства і менш 

відомі – нову генерацію науковців. Це дозволяє не лише об’єктивно показати книгознавчий 

процес з усіма його складовими, сучасні перетворення в нових історичних умовах, що 

проходить Україна, а й окреслити реальні перспективи творення як практичних, так і 

теоретичних засад сучасного книгознавства, бібліотекознавства і бібліографознавства. 

Антологія підсумовує інтелектуальні здобутки книгознавчого, бібліотекознавчого і 

бібліографознавчого напрямків; осмислює результати діяльності дослідників-книгознавців, 

оновлення методології, стилю наукового мислення, тематичного багатоманіття 

національного спрямування, етичних вимірів наукової роботи, що в сукупності розкриває 

потенціал книгознавчої школи університету. 
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Особливістю видання, на думку автора антології, є можливість осмислення – що ж 

саме із запропонованого здобуде в практичній і науковій діяльності довге життя, а що є 

тимчасовим в цей період суспільного розвитку з його динамікою, стрімким зростанням 

інформації, сповідуванням плюралізму та широкою свободою в обранні власного 

дослідницького шляху. 

Вдало обрано представлення представників книгознавчої школи університету. 

Науково-творчий портрет, обраний автором антології, набув особливого значення. Він 

допоміг показати образи сучасників, які добре знайомі, з якими пов’язаний науково-творчий 

шлях, є постійне комунікування. І саме це для історії книгознавства, як для історії 

української культури, складає неоціненний матеріал, оскільки дух часу набуває зримої 

конкретики – перебування особистості на перехресті часу століть, в складних умовах 

сучасної невизначеності змістових орієнтирів в гуманітарній сфері. Він включає матеріали 

про життєво-творчий шлях, науково-педагогічну діяльність, коло наукових інтересів, наукові 

авторитети і наукові школи, наукові праці, прочитані навчальні предмети (курси), світлини 

та інше. Акцентовано увагу на організаторсько-управлінській діяльності вчених, тих 

посадах, які вони займали і займають в університеті, їх впливу на розвиток університету як 

сучасного навчального закладу. 

Робота цікава і корисна для науковців, магістрів, студентів тим, що у ній подана 

позиція доктора педагогічних наук, професора, президента Київського національного 

університету культури і мистецтв, заслуженого працівника культури М. М. Поплавського 

щодо ролі книги і бібліотеки в суспільстві. Вказується на те, що у бібліотек є велика потреба 

в трансформації їх функцій, що допомагає у формуванні поглядів на сьогодення, впливає на 

становлення морального ідеалу суспільства, системи духовних цінностей, нового історико-

культурного розвитку. У цей складний, багато в чому драматичний час книга і бібліотека 

мають бути не на периферії, а в центрі міжкультурного діалогу і міжлюдського спілкування. 

Саме це й актуалізує культурологічне осмислення наукового дискурсу в умовах 

інформаційного суспільства. 

У час, коли зростає значення науки та вплив освіти на суспільні процеси досвід 

наукових шкіл набуває теоретичного, так і практичного характеру. Тому важливо виявити 

роль та місце її працівників в історії української культури, науки та освіти. 

Звернено увагу на посилення значущості теоретичних знань у суспільному житті, на 

роль бібліотек і бібліотечної сфери у розвитку галузі, поступ у фундаментальних змінах 

відповідно до потреб суспільного розвитку, українського державотворення. 

За нових умов посилюється значущість теоретичних знань у суспільному житті, 

утвердження в науковій діяльності принципів постмодерної культури, поглиблення 

інтеграції наукового й освітнього просторів, формування світового наукового простору на 

нових цінних орієнтирах національного спрямування, об’єктивності, свободи, доступу до 

інформації, актуалізації об’єктивних досліджень історико-культурних процесів. 

Бібліотеки, бібліотечна сфера як складові гуманітарного напряму вступили в новий 

етап свого розвитку і розпочали процес фундаментальних змін відповідно до потреб 

суспільного розвитку, українського державотворення. 

Слушною є думка професора М. М. Поплавського щодо умов, в яких формується 

книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв. Зокрема, 

вказується, що книгознавча школа формується в умовах складної і неоднозначної сучасної 

культурної, ідеологічної, економічної, освітньої ситуації і перебуває на своїй ранній стадії 

становлення. Аналіз спадщини книгознавчого напряму засвідчує, що більшість його 

представників працювали в системі координат сучасної гуманітарної науки. Якщо поглянути 

неупереджено на результати книгознавчої школи, то стане очевидним, що це не 

декларативні, а цілком реальні факти: концентрація сил (інтелектуальних, технологічних, 

організаційних, управлінських), теоретична усвідомленість і культивування тематичного 

багатоманіття національного спрямування, відгук на навчальні, культурні, освітні, соціальні 

потреби особистості, практики суспільства, соціальних спільнот. Пройшовши перший етап 
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свого розвитку, вона вступила в сучасний етап модернізації і поступово стає самодостатнім 

науковим організмом.  

Книгознавча школа університету перебуває в інтелектуальних пошуках, відчуває 

вплив інших шкіл, різних установ, громадських організацій, які формують погляди на 

культуру, науку, освіту України. Наукові пошуки дослідників-книгознавців пов’язані з 

переосмисленням цінностей, цілей, норм, науково-пізнавального процесу відповідно до 

запитів соціуму; оновленням методології та тематики досліджень; змінами методологічної 

свідомості вчених; стилем наукового мислення; потребою посилення етичних вимірів 

наукової діяльності на теоретичний, соціокультурний, освітній, комунікаційний аспекти 

сучасного наукового дискурсу; орієнтацією на необхідність обговорення результатів 

наукового дослідження з метою суспільної легітимізації та формування об’єктивної 

книгознавчої наукової картини світу, що сприятиме визначенню напрямів суспільного 

прогресу, утвердженню державності. 

Продовження традицій, закладених попередниками-книгознавцями, піднесення рівня 

досліджень є одним із пріоритетних завдань школи. Солідаризуючись з ідеями, концепціями, 

світоглядом вчених інших шкіл, харківської і львівської зокрема, провідних наукових 

бібліотек України і світу, в контексті змістового діалогу необхідно працювати в напрямі 

творення культурологічного простору, вільних і неупереджених дискусій, що творитимуть 

український науковий простір і його входження в глобалізований, мультикультурний, 

плюралістичний світ. Виходячи з європейського контексту розуміння розвитку традицій 

університетської науки, в основі науково-пізнавальної та освітньої діяльності мають бути 

духовно-моральні мірила.  

Збагатило антологію художньо-естетичне оформлення видання залучення 

ілюстративного ряду бібліографічних покажчиків постатей, зокрема таких, як: Долбенко 

Тетяна Олексіївна, Медведєва Валентина Миколаївна, Новальська Тетяна Василівна, 

Слободяник Михайло Семенович, Сенченко Микола Іванович, Загуменна Віра Вікторівна. 

Вдалим є представлення у виданні наукових праць (монографій, посібників, 

навчальних посібників) які видані Науковою бібліотекою Київського національного 

університету культури і мистецтв (директор кандидат культурології, доцент Ю. І. Горбань), 

що ще більше розкриває наукові досягнення професорського-викладацького складу 

університету та його випускників.  

Видання розраховане на широке коло читачів: спеціалістів-книгознавців, 

представників гуманітарної науки, на тих, чия професійна діяльність пов’язана із книгою і 

бібліотекою. «Антологія…» може бути використана при вивченні студентами навчальних 

курсів, підготовці науково-дослідних робіт, курсових, магістерських робіт та дисертаційних 

досліджень. 
 

 

 

УДК 002.2:008(477) 

Роксоляна Йосифівна Загайська, 

завідувач бібліотекою, викладач вищої категорії 

Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський коледж декоративного 

і ужиткового мистецтва ім. І. Труша», 

член спілки народних майстрів України, 

член Національної спілки краєзнавців України 

 

КНИГА В КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ ДИСКУРС 

 

Без культури народи дичавіють і стають слабшими. Культура є там де нею живуть, а 

не тільки про неї говорять і пропагують. Книги є похідними культури і постали з 
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необхідності донести до ширшого загалу шматочки думок, переказів, закарбувати 

історичний факт, утвердити на роки певне рішення, закони тощо. Свій безцінний вантаж 

добра книга несе хвилями часу від покоління до покоління, створюючи читача, впливаючи 

на його культуру, витворюючи та викристалізовуючи моральні цінності. 

Питання ролі книги в культурі держави завжди постає тоді, коли сама держава 

утверджується, міцніє, робить ревізію та облік майна, цінностей не тільки матеріальних, а й 

духовних. І тоді здійснюються заходи щоби використати ці гуманітарні скарби для свого 

зміцнення і інтелектуального збагачення. Серед засобів культура займає тут одне з провідних 

місць. За 27 років Незалежності Україна зробила якісний прорив в поступовому розвитку 

видавничої справи та заповнення ринку високоякісною поліграфічною продукцією. 

З’явилося багато нових авторів, публікуються ґрунтовні дослідження на заборонену колись 

тематику від історичної починаючи і т.і. Саме книгу ми завжди асоціюємо з певним 

культурним рівнем відповідно до її наповнення. Для справжнього поціновувача книги має 

значення все: і оформлення, і зміст, форма та формат. Вчені дослідили, що за життя в 

середньому людина може прочитати 2000 книг. А переглянути бігло альбом, журнал – то 

набереться ще в два рази більше. Коли сюди додати газетні статті, то будемо мати на загал 

ще декілька разів по 2000. Основне – якість матеріалу, естетика подачі, духовно-

інформативна, емоційна наповненість, зміст, який змушує думати, спонукає до дії, творчості.  

У читаючої частини суспільства побутує твердження, що купувати треба більше книг, 

ніж можеш прочитати. Кажуть, що навіть непрочитані книги можуть принести величезну 

користь і колись, ймовірно, заставлять задуматися, чому ж їх купили і змусять, мабуть, 

переглянути бодай побіжно. Книги давно куплені і непрочитані, потрапляючи з роками до 

рук пригадають той давно забутий період в житті, коли хвилювала саме ця тематика, 

здивують спрагою до пізнання тоді, а може здивування буде на кшталт – і як я тим могла, чи 

міг зацікавитись? 

Щодо книги ми можемо сказати багато позитивних, правдивих, навіть банальних 

фраз. Але книжки різні як і люди, що населяють планету. На сучасному етапі, коли існує 

безмежна кількість спокус, не привченому до читання зі шкільної парти (або ще раніше) – не 

пізнати цієї насолоди. Коли людина усвідомить, що читання – найкращий спосіб 

порозумнішати, вона зробить зусилля над собою для досягнення конкретної мети – 

захопиться читанням.  

Сформована особа може визначити для себе як, коли, на скільки і яка книга в житті 

вплинула на формування певних поглядів, виробила позицію, устабільнила смаки. Бібліотека 

публічна чи власна, домашня, може втамувати інтелектуальну спрагу і постійну 

допитливість. А яке задоволення для шанувальника книг має придбання бажаного 

примірника для своєї бібліотеки! У сучасної вихованої, освіченої, культурної людини має 

бути бодай невеличка бібліотека. Зазвичай у людей з перерахованими якостями є великі 

бібліотеки. Хоча часто цього не дозволяють квадратні метри міських квартир і фінанси… 

Як розібратися в такому морі книг? Знайти те найпотрібніше, найцікавіше і помічне? 

Адже бібліотеки переповнені літературою, яку давно ніхто не переглядав. А книга має 

працювати. На підвищення культурного рівня працюють театр, філармонія, екскурсійні тури, 

лекторії, але основою всього цього є книга і ще раз книга, яка заставить творчо мислити, з 

якої можна черпати нові думки, інформацію, формувати власні погляди на те чи інше 

питання, витворити власну концепцію і т.д. Отже, на сьогодні книга займає провідне місце у 

формуванні культурного простору держави. Справа полягає в якості матеріалу, який часто 

видають за культурний продукт, а насправді він таким далеко не є. Має право існувати 

літературне різноманіття, де кожен може знайти собі до вподоби тематику, мати улюбленого 

автора, вибрати авторський стиль до душі тощо. Тепер немає цензури. Але, як писала 

неперевершена Ліна Костенко – «шукайте цензора в собі». А його часом ховають далеко, під 

сімома замками. І тоді з’являються «твори», пересипані вульгаризмами, матюками, 

порносценами. Які моральні цінності вони можуть виховати в підростаючого покоління, 

який набір словесного бруду вносять читачі у свій словниковий запас, адже черпають це з 
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книги, яка має нести вічне, добре і мудре? Згадую, коли поцікавилася, що читає мій син 

(мав тоді 20 років), він попросив мене не брати до рук цієї книги, щоб я собі не псувала 

смаку до читання і що ця книга мені не сподобається. Він мав рацію. І йому було соромно 

ознайомити мене зі змістом книги, не хочу називати автора, він надто популярний в Україні, 

хоча на сьогодні змінив стиль письма. Згодом ця книга щезла з нашого дому – місця в 

бібліотеці для неї не знайшлося. Ще один приклад, коли одна студентка довірливо розповіла, 

яке враження в неї було від прочитання «Лоліти» Набокова. Прекрасний письменник, твори 

його екранізують. Але молода дівчина сказала, що після читання цього роману їй хотілося 

змити з себе бруд. Добре,що цей твір на сьогодні знятий з навчальної програми. Принаймні в 

навчальному закладі такого змісту речі не повинні вивчати. Прикладів різнотематичних 

крайнощів можна назвати безліч.  

Хтось скаже, а для чого така рафінована література, вона нежива, не збуджує, а так 

хочеться відпочити, читаючи прості життєві історії. Думаю, що про все можна писати не 

порушуючи певних морально-етичних, естетичних правил. Моральність суспільства також 

лежить на совісті письменників і поетів, це треба їм пам’ятати. Не хочу моралізувати, але 

довголітні спостереження приводять до висновку, що вседозволеність – розбещує.  

Незважаючи на можливість майже кожному користуватися комп’ютером, читати 

книги з Інтернету, спостерігається стала тенденція щодо популярності паперової книги. Про 

це свідчать, хоча б, книжкові Форуми, Толоки і т.д., де автори презентують нові видання, 

пропонують читачеві до обговорення цікаві теми, прагнуть захопити і здивувати, знайти 

слова, щоби комусь повернути втрачений сенс життя, комусь вселити надію, а іншого 

налаштувати на філософське осмислення буття. На книжкових імпрезах можна побачити 

багато молоді, що читає іноземними мовами, цікавляться українськими і зарубіжними 

новинками художньої, публіцистичної, технічної та мистецької літератури. У час технічного 

прогресу, коли інформація поширюється миттєво і часто не вистачає часу її ґрунтовно 

проаналізувати, важливо не розгубитися і не втягнути себе в трясовину величезної кількості 

непотрібної, далекої від культури і моральних цінностей низькосортної публіцистики. Адже 

вона також виховує, зводячи інколи нанівець роками затрачені зусилля родини і вчителів. 

Досвідченому педагогу дуже легко відрізнити людину читаючу від не читаючої, навіть 

виокремити за культурою мовлення, зацікавлення, захоплення та інтересами співбесідника.  

Але працюючи для України маємо пам’ятати про наступні покоління. Зобов’язані 

передати культурне надбання попередників, зберегти витворене століттями, плекане 

інтелектуалами минулого моральне обличчя українця, з його традиціями, народним 

мистецтвом, фольклором, запальними танцями, бо без цього не буде ні патріотизму, ні 

поваги до своєї історії, культури, мови та християнських цінностей. Роль книги в формуванні 

культурного простору України важко переоцінити. Спілкування з молодими людьми дає 

надію, що здоровий підхід до розумних, мудрих і цікавих тем, висвітлених в книжках, 

вплине на культурне оздоровлення українців навіть у таких складних сучасних політичних 

реаліях. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА  

НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ 

ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО 

 

Інститут книгознавства – науковий підрозділ Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського (НБУВ), що об’єднує відділи стародруків та рідкісних видань, 

бібліотечних зібрань та історичних колекцій, музичних фондів, образотворчих мистецтв, 

зарубіжної україніки. Важливим завданням цих спеціалізованих підрозділів є, безумовно, 

збереження пам’яток культури різних видів і типів, але, водночас, і їхнє дослідження та 

введення в сучасний інформаційний простір. 

Вирішення питання створення сучасних інформаційних ресурсів відбувається різними 

шляхами, серед яких: створення електронних каталогів і різноманітних баз даних, 

оцифрування найцінніших пам’яток з фондів названих відділів і створення віртуальних 

колекцій, підготовка тематичних електронних виставок, представлення цифрових копій 

наукових праць співробітників, інформування про новини – презентації нових видань, творчі 

зустрічі, лекції, екскурсії тощо. Для історіографічних досліджень важливим, сподіваємось, є і 

списки публікацій науковців Інституту та їхні бібліометричні профілі, що також активно 

створюються і представляються на порталі НБУВ (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_staff/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=STAFF&P21DBN=STAFF&S21ALL=&Z2

1ID=).  

При уніфікованій структурі електронних ресурсів, що публікуються на сторінках 

відділів на порталі НБУВ (див.: http://www.nbuv.gov.ua/node/1976), інформація кожного з 

відділів індивідуальна, оскільки різними є насамперед самі джерела, описи яких 

представляються на сайті: стародруки, листівки, рідкісна україніка, ноти, гравюри, поштівки, 

плакати, історичні бібліотечні зібрання тощо. В комплексі всі ресурси містять конкретний 

матеріал з історії книжкової (в широкому розумінні, тобто видавничої) культури України. 

Завдання, яке поставив перед собою Інститут книгознавства, що почав працювати в 

2015 році і обрав для дослідження саме історію книжкової культури України, – через 

дослідження книжкових, музичних, образотворчих, картографічних пам’яток і історичних 

колекцій НБУВ сформулювати теоретичне розуміння історії книжкової культури як 

перспективного наукового напряму книгознавчих досліджень. Адже йдеться не лише про 

історію книги чи книговидання, як це традиційно вивчалося, приміром, у вищих навчальних 

закладах. Важливо, яку долю мали різні примірники того самого видання: як їх читали, 

коментували, дарували, навіть знищували! 

У зв’язку з цим, до баз даних Інституту книгознавства при описах пам’яток вносяться 

не лише всі відомості про видання (в т. ч. додаткові точки доступу, для стародруків, 

наприклад, ще й зазначення номеру у найважливіших бібліографічних джерелах), але й 

особливості примірника: аматорська оправа чи автентична обкладинка або видавнича оправа; 

печатки, штампи бібліотек установ чи екслібриси приватних власників; автографи або дарчі 

написи; так звані маргінальні записи читачів, що можуть містити як коментарі до тексту, так 

і не пов’язані зі змістом книги рукописні тексти; відсутність присвяти чи передмови, що була 

у виданні, титулу; цензурні позначки; додаткові ілюстрації чи інші вставки; наявність під 

однією палітуркою різних видань (алігати в конволютах); видавничі фальсифікати тощо. 

Зазначається в описах пам’яток, якщо можливо, з яких історичних бібліотек походить книга 

чи журнал, листівка; чиї портрети є у виданні; хто художник чи гравер ілюстрованого 

http://www.nbuv.gov.ua/node/1976
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раритету тощо. Щоправда, така чи інша (в залежності від виду пам’ятки) детальна 

книгознавча інформація, внесена до баз даних, в електронному каталозі, доступному 

читачам, не видна, але вона використовується для створення друкованих наукових каталогів, 

консультацій, довідок. Крім того, на порталі поки що опубліковано не всі підготовлені 

електронні ресурси (див. закладку «Каталоги» на головній сторінці порталу www.nbuv.gov.ua 

). Якщо, для прикладу, на порталі музичні твори можна шукати  в каталозі «Музичний 

фонд», як завжди, за автором, назвою, ключовими словами, роком видання, то в базах даних 

відділу, що в сукупності складають цей спеціалізований електронний каталог, пошук 

можливий і за такими складовими фонду: Духовні пісні: Богогласники  

(видання 1790–1917 рр.); Кобзарське мистецтво; Колекція Разумовських; Грамплатівки; 

Нотні видання Їірджишека; Нотна бібліотека Київської духовної академії; Мистецтво 

бандури; Колекція Музичного фонду УРСР; Журнал «Музика».   

В електронному архіві заходів Інституту зберігається інформація про найвагоміші чи 

найцікавіші події, що відбулися (http://www.nbuv.gov.ua/taxonomy/term/814).  

Отже, без електронних ресурсів уявити сьогодні науковий підрозділ бібліотеки 

неможливо. Інститут книгознавства НБУВ постійно доповнює спектр своїх різноманітних 

ресурсів з метою розкриття пошукових можливостей і книгознавчого потенціалу джерел, що 

стають доступними не лише читачам читальних залів, але й віддаленим користувачам.  
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ  

В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ  

 

Від сучасних інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) залежить не тільки 

технологічний, але й соціальний поступ, здатність розвивати демократичні інститути тощо. 

IКT із технологічного чинника розвитку перетворилися у важливий елемент функціонування 

сучасного суспільства, і подальше їх упровадження залежить не тільки від НТП, але й від 

соціально-економічних, політичних і правових умов, у яких вони існують. 

Очевидним фактом є порушення інформаційного суверенітету України, тобто 

здатність держави контролювати і регулювати потоки інформації, які йдуть із-поза меж 

держави. Необхідно визнати, що Україна, її державні органи влади, громадянське 

суспільство та ЗМІ не були готові до такої масованої військової та інформаційної агресії. 

Однією з причин такого явища стало відверте ігнорування центральними й місцевими 

органами державної влади, представниками інформаційного бізнесу і створеними ними 

лобістськими громадськими об’єднаннями неодноразових заяв і звернень Національної 

комісії щодо зростання негативного впливу інформаційної продукції на стан моральності 

українського суспільства та, у зв’язку з цим, – реальної загрози національній безпеці. Отже, 

згадані причини виявилися одним із найважливіших чинників моральної кризи в нашому 

суспільстві, за якою насувалася політична, економічна і конституційна криза. 

Інформаційні технології дуже швидко перетворилися на життєво важливий стимул 

розвитку не тільки світової економіки, а й інших сфер людської діяльності. Зараз практично 

неможливо знайти сферу, в якій не використовуються інформаційні технології. Сучасне 

суспільство просто переповнене потоками інформації, які безсумнівно потребують обробки. 
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Дослідники відзначають, що введення і використання нових медіатехнологій 

призводять до появи нової форми політичної комунікації, яка стає більш керованою 

громадянином. Характеристика сучасного суспільства як «інформаційного суспільства» 

стала можливою, оскільки і всі соціальні процеси здійснюються шляхом обміну 

інформацією [1].  

Ринок ЗМІ змінюється разом із трансформацією політичної й соціальної систем. Так, 

традиційні медіатехнології мігрують у глобальну мережу інтернет, а технології друкованих 

ЗМІ скорочуються. 

Комунікаційні технології стають усе більш актуальними, переходячи в онлайн-режим, 

та далі формують думку громадськості, з маніпулятивними технологіями включно. Сучасні 

дослідники з комунікації [2] говорять про конвергенцію медіа та мультимедійності – злиття 

різних медіа на одній платформі, яка об’єднує текст, відео, аудіо й інші види цифрового 

контенту. 

Стрімкий розвиток ІКТ призвів до народження у сучасному суспільстві поняття 

«революція соціальних медіа», яке включає в себе такі напрями: зростання ролі інтернет-

ресурсів у соціальних комунікаціях; збільшення популярності й авторитетності соціальних 

мереж; швидке зростання віртуального онлайн-спілкування. 

Однією з першочергових функцій ІКТ є консолідація українського суспільства, що і 

зумовлює актуальність досліджуваної теми і вивчення механізмів формування громадянської 

ідентичності й особистістних рис українців, зокрема, й засобами ІКТ. Проте не покращення 

життя окремої людини, її духовний світ, консолідація громадян натепер є у пріоритеті 

політичних структур, а маніпулятивні спрямування. 

Саме зараз першочерговими завданнями можна виокремити створення національних 

електронних інформаційних ресурсів, а також загальний розвиток інформаційного простору, 

що вбачається в таких аспектах, як: процеси євроінтеграції з подальшим розвитком України; 

потреба формування і реалізації ефективної державної політики у сфері впровадження 

інформаційно-комунікативних технологій; сучасні виклики, загрози і потреби суспільства і 

держави; необхідність розвитку національної інформаційної інфраструктури (а саме − 

електронного урядування й електронної демократії; впровадження і використання 

інформаційних технологій, продуктів і послуг). Адже у сучасному світі подолання цифрової 

нерівності є істотною умовою подолання соціально-економічної нерівності громадян, 

активізації їх участі в управлінні державою, освіті, працевлаштуванні, охороні здоров’я, 

культурі, дозвіллі. Це свідчить про рівень розвитку суспільства, а для ефективного зростання 

як окремого громадянина, так і цілого суспільства такі аспекти є необхідними. На них варто 

звертати увагу і надавати їм великого значення, адже, еволюціонуючи, ми не можемо стояти 

осторонь від світу, а маємо, навпаки, стати осередком прогресивних технологій не лише в 

інформативно-комунікаційній сфері, а й у багатьох інших.  

Отже, ІКТ є одним із найбільш важливих чинників стимулювання економічного 

зростання і розвитку громадянського суспільства, зайнятості населення, розширення 

конкуренції та, як наслідок, – сприяння подоланню «цифрового розриву». Однак уже зараз 

можна констатувати, що саме рівень технологічного розвитку визначає економічний 

потенціал країни і якість життя її громадян, а також роль і місце цієї країни у глобальному 

суспільстві, масштаби та перспективи її економічної й політичної інтеграції з усім світом. 

Ведення антиукраїнської інформаційної війни стало масованим посяганням на 

інформаційний суверенітет України. Тепер основною формою ведення цієї інформаційної 

війни є психологічна агресія, що здійснюється шляхом керованого інформаційного впливу на 

індивідуальну, групову або масову свідомість, волю громадян, їхні почуття, 

дезінформування суб’єктів прийняття політичних, економічних та інших рішень, підрив 

інформаційної інфраструктури супротивника. 
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УКРАЇНСЬКА КНИГА ЯК НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОДУКТ 

 

Процеси гуманізації суспільного життя, формування нової сучасної системи цінностей 

у громадян України, що сприяли б самореалізації кожного з них; усвідомлення національних 

інтересів, особливостей переходу людства до інноваційного типу суспільного прогресу, що 

характеризується процесами глобалізації, зростаючою комунікативною активністю та 

мультикультурністю, потребують зміни ставлення України до формування ефективної 

державної політики до української книги як національного культурного продукту. 

Вагомий внесок у дослідження ролі української книги у цивілізованому розвитку, 

процесах гуманізації суспільного життя в Україні як засобу отримання і поширення знань, 

вагомого чинника розвитку людської особистості, розуміння її потенціалу у ринкових 

умовах та проблем функціонування в умовах модернізації культурного середовища зробили 

відомі українські науковці (М. Сенченко, О. Онищенко, О. Гриценко, Т. Ківшар, 

Л. Дубровіна, М. Тимошик, А. Чачко, В. Пашкова, В. Маркова, Г. Ковальчук, 

О. Колосовська, Я. Ісаєвич, Т. Долбенко, М. Макарова, Л. Зеленська, Г. Швецова-Водка, 

Є. Огар, Н. Черниш, М. Зубицька, Я. Запаско…), громадські діячі, політики, письменники, 

бібліотекарі-практики (К. Родик, І. Шевченко, О. Афонін, Д. Павличко, І. Драч, І. Дзюба, 

М. Жулинський, Т. Вилегжаніна та інш.) 

Теоретико-концептуальне дослідження терміну «українська книга як національний 

культурний продукт» вкрай важливе для розуміння процесів в сучасному інформаційному 

середовищі, яке формує нові установки, цінності, способи і стереотипи поведінки 

особистості. Це потребує розкриття концепту «глобалізація і книга».  

Як українські, так і зарубіжні філософи, культурологи (Д. Лалла, Е. Сміт, 

С. Кримський та інш.) вважають, що «культура» (а книга є її складовою) чи не єдина сфера 

людської діяльності, яка здатна чинити опір протистоянню глобалізації і зберігати ядро 

національної ідентичності. На думку українських філософів С. Кримського, П. Йолона 

глобалізація є незворотною, проте вона не знищила локального незважаючи на всі процеси 

глобалізації багато регіонів планети як у східних, так і в західних кордонах не втрачають 

своєї самобутності. Це й же процес ми спостерігаємо і в Україні. Песимістичне пророкування 

краху національних культур не виправдане.  

Явище існування глобального і локального Д. Лалл означив «глокалізація», тобто 

змішування глобалізаційних культурних впливів.  

Британський соціолог Е. Сміт вважає, що «ідея глобальної культури неможлива на 

практиці. В умовах глобалізації етнонаціональні спільноти, які не зазнають істотних 

буттєвих і ментальних змін, а продовжують функціонувати стабільно, засвідчують свою 

стійкість. Саме їх національна приналежність дає можливість їх носіям краще адаптуватися і 

забезпечує соціальну комфортність» [7]. 

Поняття «українська книга» сьогодні широко застосовується в науковій, освітній, 

практичній діяльності. Поняття «українська книга як національний культурний продукт» 
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з'являється лише на початку XXI ст. в проекті Закону України «Про національний 

культурний продукт» (10.05.08 р.) [6]. Ним передбачено регулювання відносин, пов’язаних зі 

створенням, виконанням, продюсуванням, виготовленням, тиражуванням, промоцією, 

дистрибуцією (розповсюдженням) продажем і споживанням національного культурного 

продукту в інформаційному просторі України. Він спрямований на збереження і розвиток 

національної культурної і мистецької традиції, формування міцної національної мовно-

культурної ідентичності та патріотизму громадян України, захист культурної самобутності й 

суверенності України в умовах глобалізації через забезпечення цілісності національного 

інформаційно-культурного простору та повноструктурності національної культури через 

підтримку розвитку національних культурних індустрій, сприяння творчості українських 

митців, діячів культури, через задоволення й заохочення розвитку творчих, духовних, 

дозвіллєвих потреб громадян України. 

Утворення в Україні Українського інституту книги свідчить про національні 

пріорітети. державна політика щодо національного культурного продукту. Напрями її є 

підтримка: авторів (письменників, митців, постановників, продюсерів), що створюють 

національні твори; виробників національного культурного продукту; бібліотек як 

національних каналів міжкультурної комунікації; забезпечення доступу споживачів до 

національного культурного продукту і його промоції в Україні та закордоном; забезпечення 

бібліотеками доступу до документних ресурсів як національного культурного продукту; 

впровадження стандартів та нормативів надання культурних послуг; розвиток базової мережі 

державних і комунальних закладів культури, бібліотек зокрема; підтримка розповсюджувачів 

національного культурного продукту. 

На думку науковців, практиків сфери культури реальними формами підтримки 

української книги як національного культурного продукту, як чинника функціонування та 

розвитку національного інформаційно-культурного простору є: видатки з Держбюджету 

України; адресна допомога; встановлення мінімальних квот, ефірного та екранного часу; 

надання податкових пільг за благодійну допомогу; фінансова підтримка у формі ґрантів; 

адміністративне обмеження надмірного російського імпорту шляхом митних квот і тарифів 

(як це практикується в економічній галузі); надання пріоритету українській книзі як 

духовного товару вітчизняних виробників, тобто видавцям; економічні стимулювання 

книгарень як розповсюджувачів; збільшення обсягів фінансування бібліотек з держбюджету; 

підтримка заходів з пропаганди книги і читання, особливо фінансування спеціалізованої 

преси, теле- і радіо програм, веб- ресурсів.  

Український дослідник української книги Є. Огар зробила спробу в статті «Сучасна 

дитяча книга як національний культурний продукт» дати робоче визначення: «національною 

можна вважати дитячу книгу, здатну повноцінно забезпечувати інформаційні, духовно-

естетичні та пізнавально-розвивальні потреби сучасних українських дітей і при цьому 

формувати в юного покоління національну і громадянську свідомість» [5]. 

В навчальний процес у вищих закладах освіти, зокрема в Державній академії керівних 

кадрів культури і мистецтв запроваджено читання спецкурсу «Національний культурний 

продукт» автором цих тез в навчальному курсі «Книга в культурі Україні» також 

розглядається ця проблема. 

Якщо виходити з розуміння, що «культура» – це єдина сфера людської діяльності, яка 

здатна протистояти глобалізації і зберігати ядро національної ідентичності, то і книга 

(українська зокрема) є тим чинником, що впливає на розвиток культурного середовища.  

З наукової точки зору треба чесно визнати, що державна культурна політика в Україні 

на тлі світових і глобалізаційних процесів не є системною і дієвою. Про це свідчать кризові 

процеси у книговиданні та книгопоширенні, рівень усвідомлення відстоювання національно-

культурної ідентичності і державного сувернітету, в яких книга як унікальний цивілізаційний 

феномен мала б забезпечувати адаптацію як суспільства, так і окремого індивіда до сучасних 

особливостей інформаційного способу життя. 
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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ 

 

У 90-х роках XX століття в США і країнах Західної Європи з'явився ряд концепцій 

інформаційної грамотності, під якою розуміється здатність людини ідентифікувати потребу в 

інформації, вміння її ефективно шукати, оцінювати і використовувати [3]. 

У розвиток концепції інформаційної грамотності внесли великий внесок 

Американська бібліотечна асоціація (ALA) і Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій і 

установ (IFLA). 

У 2002 році в ході 68-ї сесії Генеральної конференції та Ради ІФЛА було оголошено 

про створення Секції з інформаційної грамотності, завданням якої стало виявлення 

стандартів інформаційної грамотності, що сформувалися в різних бібліотеках та країнах, і 

створення міжнародного стандарту з інформаційної грамотності [2]. 

У 2006 році в рамках Всесвітнього бібліотечного та інформаційного конгресу – 72-й 

сесії Генеральної конференції та Ради ІФЛА – пройшов Відкритий форум ЮНЕСКО, на 

якому було оголошено про створення стратегічного альянсу між ІФЛА та ЮНЕСКО для 

реалізації рішень Всесвітнього саміту з інформаційного суспільства (WSIS), в тому числі – 

вирішення проблем інформаційної грамотності. 

У 2006 році вийшов в світ «Посібник з інформаційної грамотності для освіти 

протягом усього життя», підготовлений Головою Секції з інформаційної грамотності ІФЛА 

Хесусом Лау, у якому узагальнюється і аналізується гігантський масив знань з даної 

проблематики, накопичений Секцією за час її роботи. У цій роботі під інформаційною 

грамотністю розуміється «наявність знань і умінь, необхідних для правильної ідентифікації 

інформації, необхідної для виконання певного завдання або вирішення проблеми; 

ефективного пошуку інформації; її організації та реорганізації; інтерпретації та аналізу 

знайденої і витягнутої інформації (наприклад, після скачування з Інтернету); оцінки точності 

і надійності інформації, включаючи дотримання етичних норм і правил користування 

отриманою інформацією і при необхідності передачі та представлення результатів аналізу та 
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інтерпретації іншим особам; подальшого застосування інформації для здійснення певних дій 

і досягнення певних результатів». 

Існують і широко використовуються в популярній і спеціалізованій літературі ряд 

родинних, але не синонімічних інформаційній грамотності понять, серед яких «комп'ютерна 

грамотність» (computer literacy), медіаграмотність (media literacy) і «інформаційна 

компетентність» (information competence) [5]. 

У популярній літературі часто ставиться знак рівності між комп'ютерною та 

інформаційною грамотністю, що не відповідає дійсності. Комп'ютерна грамотність, тобто 

вміння працювати з комп'ютером, безумовно, є важливим умінням для сучасної людини, що 

бажає стати інформаційно грамотною, але, по суті, навіть не є частиною інформаційної 

грамотності, що передбачає вміння працювати з інформацією незалежно від засобів доступу 

до неї, її обробки і поширення. 

Зіставлення понять «інформаційна грамотність» і «інформаційна культура 

особистості» свідчить про їх значну схожість. Обидва поняття характеризують складний, 

багаторівневий і багатоаспектний феномен взаємодії людини та інформації. У складі обсягу 

обох понять виділяється багато компонентів: від уміння вести пошук інформації, аналізувати 

і критично оцінювати знайдені джерела інформації, до їх творчого використання з метою 

вирішення різноманітних завдань, що виникають у навчальній, професійній, дозвіллєвій або 

іншій діяльності [8]. 

Разом з тим, концепція інформаційної культури особистості ширше, ніж концепція 

інформаційної грамотності. На відміну від інформаційної грамотності, вона включає такий 

компонент, як інформаційний світогляд, передбачає обов'язкову мотивацію особистості на 

необхідність спеціальної інформаційної підготовки. 

Концепція інформаційної культури дозволяє віднести інформаційну підготовку 

особистості до сфери культури, що дає можливість забезпечити синтез і цілісність 

традиційної книжкової (бібліотечної) і нової (комп'ютерної) інформаційних культур, 

уникнути в інформаційному суспільстві конфронтації двох полярних культур – 

технократичної та гуманітарної. 

У цілому, відмінності, які розвиваються концепцією формування інформаційної 

культури особистості та міжнародної концепцією інформаційної грамотності, не носять 

принципового характеру, вони лише відображають прагнення вчених і практиків поєднувати 

досягнення міжнародної теорії та практики з традиціями національної культури та освіти, 

наявним досвідом бібліотек та установ освіти. 

Велике значення у формуванні інформаційної культури має освіта, яка повинна 

формувати нового фахівця інформаційного співтовариства, що володіє наступними вміннями 

та навичками: диференціації інформації; виділення значущої інформації; вироблення 

критеріїв оцінки інформації; виробляти інформацію і використовувати її. 

В інформаційному суспільстві центр ваги припадає на суспільне виробництво, де 

істотно підвищуються вимоги до рівня підготовки всіх його учасників. Тому в програмі 

інформатизації слід особливу увагу приділити інформатизації освіти як напряму, пов'язаного 

з розвитком інформаційної культури людини. Це, у свою чергу, ставить освіта щодо 

положення «об'єкта» інформації, де потрібно так змінити зміст підготовки, щоб забезпечити 

майбутньому фахівцю не тільки загальноосвітні та професійні знання в галузі інформатики, 

але і необхідний рівень інформаційної культури. 

У цілому ж, оволодіння інформаційною культурою – шлях універсалізації якостей 

людини, що сприяє реальному розумінню людиною самої себе, свого місця і своєї ролі, а що 

найважливіше – спосіб входження в інформаційне суспільство. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ КНИГИ І ЧИТАННЯ 

 

Особливості закордонного досвіду підтримки і розвитку читання 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. Вони у своїх працях 

торкалися різних аспектів підтримки книги і читання: від ролі книги у житті країни до 

особливостей системи обслуговування та книгорозповсюдження. 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. 

Проголошенням Всесвітнього дня книги й авторського права світова спільнота 

визнала 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. 

Уряди демократичних країн (наприклад, Фінляндії, Норвегії, Швейцарії, 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: 

Міжнародне співробітництво у галузі підтримки книги і читання, яке сприяє 

удосконаленню бібліографічного обслуговування суспільства і професіоналізації 

бібліотечних працівників, сьогодні розглядається, перш за все, як обов’язкова умова 

отримання поглиблених знань про закордонні програми і практики, здійснені з урахуванням 

міжнародних вимог. 

Бібліотечні асоціації є центрами розповсюдження, впровадження і освоєння 

результатів наукових досліджень, сучасних інформаційно- бібліотечних технологій і 

передового досвіду, нової професійної свідомості. За ініціативи ІФЛА було створено Секцію 

інформаційної грамотності, діяльність якої зосереджена на таких аспектах, як: освіта 

користувачів, методи навчання, використання комп’ютерів та мультимедійних засобів в 

освіті та навчанні, дистанційна освіта, формування інформаційної грамотності в бібліотеках.  

Співпраця бібліотечних закордонних інституцій охоплює різні сфери діяльності 

інформаційних установ: законодавче забезпечення підтримки читання, довідково-

бібліографічне обслуговування бібліотек, питання технічного оснащення та впровадження 

інноваційних методів і технологій підтримки читання. 

Особливості бібліотечного обслуговування за кордоном співвідносяться з 

твердженням про те, що бібліотека – дуже важливий соціальний інститут, який допомагає 
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соціальній адаптації, і важливо, щоб ніхто не відчував себе тут ізольованим. Відповідно, 

специфіка бібліотечного обслуговування різноманітна за формами, віком, галузями та 

іншими особливостями. 

Характерним для Шотландії є поєднання бібліотеки і музею в одному приміщенні, що 

забезпечується вільним доступом до Інтернету, і включає в себе ще й майстерню дизайну та 

дитячий садочок. 

Фінляндія посідає перше місце європейського рейтингу за грамотністю та читанням. 

Всі процеси у фінських бібліотеках автоматизовані: пошук, отримання – здача книжок, 

оплата штрафів. У деяких є телестудії і звукозаписувальні кабінети. Особливе місце в 

бібліотечному обслуговуванні тут займає робота з людьми, що не можуть самі прийти в 

бібліотеку: це інваліди, люди поважного віку, хворі. Таких читачів спеціальний маленький 

автобус навідує один раз на місяць. 

Бібліотеки Німеччини вийшли на якісно новий рівень обслуговування користувачів. 

Завдяки сприятливому ставленню галузевого міністерства та керівництва університетів до 

проблем задоволення інформаційних потреб студентів, науковців і викладачів 

Університетська бібліотека поєднує в собі дві книгозбірні: бібліотеку мистецтв і бібліотеку 

технічного університету та надає послуги для прослуховування звукових записів й перегляду 

зображень на різних електронних носіях. На високому технологічному рівні в бібліотеках 

Німеччини спроектовано систему автоматичної доставки замовлень.  

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. 

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. 

В Україні назріла необхідність створення загальнодержавної громадської структури, 

яка б об’єднала видавців, поліграфістів, розповсюджувачів, бібліотекарів, авторів, відомчу 

науку в рамках єдиної організації, що брала б участь у формуванні державної політики щодо 

книжкової справи України.  

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. 
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КНИГОЗАБЕЗПЕЧЕННІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

НАВЧАЛЬНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ КИЇВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

На сьогодні величезну роль у формуванні наукових поглядів майбутніх фахівців 

виконує бібліотека ВНЗ, що забезпечує інформаційну підтримку всієї діяльності вишу. Фонд 



БІБЛІОТЕКА. КНИГА. НАУКА.                                                               24–25 квітня 2018 р. 
 

32 

бібліотеки – систематизоване зібрання документів, що формується відповідно до завдань 

бібліотеки, які полягають у задоволенні інформаційних потреб користувачів з урахуванням 

типу бібліотеки на основі профілю комплектування. Тобто від того як сформований фонд, 

залежить наскільки якісно бібліотека задовольняє запити користувачів. 

«Бібліотечний фонд має складну структуру і класифікується за різними ознаками, 

характерними для документів, які його утворюють. Формування бібліотечних фондів 

вимагає точного знання завдань, що стоять в даний час перед бібліотекою, а також 

постійного вивчення контингенту користувачів, їхніх потреб, інтересів»[1, с. 4]. 

Комплектування фонду наукової бібліотеки КНУКіМ має певні особливості, а саме: 

це його поповнення документами, що забезпечують навчально-виховний процес, науково-

педагогічну та науково-дослідницьку діяльність університету. Важливу роль в організації 

комплектування бібліотечного фонду відіграє зв’язок бібліотеки з кафедрами університету. 

Необхідність тісних контактів бібліотеки та кафедр зумовлена низкою причин: змінами 

навчальних планів, відсутністю підручників з деяких дисциплін, впровадженням нових 

дисциплін, необхідністю придбання за рекомендацією кафедр нової спеціалізованої 

літератури, що виходить із друку та є необхідною для навчально-виховного процесу.  

Слід зазначити, що пріоритетними у комплектуванні фондів навчальною та 

методичною літературою є нововведені навчальні дисципліни та спеціальності, а також 

дисципліни кафедр, які проходять акредитацію. Особлива увага приділяється формуванню 

фондів україномовними навчальними посібниками, підручниками, затвердженими або 

рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Кафедри ознайомлюються із прайс-

листами, каталогами видавництв, книготорговельних фірм, каталогами передплати 

періодичних видань та замовляють підручники і періодичні видання, необхідні для 

забезпечення навчального процесу. 

Читацькі потреби динамічно розвиваються, тому детальний, ретельний відбір ресурсів 

традиційних книг та журналів, служби електронних даних (слайди, аудіо і відеозаписи) дає 

змогу задовольнити інформаційні потреби користувачів. У зв'язку з відкриттям нових 

спеціальностей, бібліотека повинна забезпечувати їх відповідними документними ресурсами. 

При зміні інформаційних потреб і запитів користувачів, бібліотека повинна мати відповідні 

ресурси для їх задоволення. У зв'язку з цим і перелік тем може бути збудований не в 

систематичному порядку, а згрупований залежно від того, на яких факультетах або кафедрах 

вивчається обрана дисципліна. Така систематизація є найбільш вдалою і зручною та 

прискорює пошук інформаційних джерел. 

«Основними джерелами комплектування наукової бібліотеки КНУКіМ є:  

 книговидавництва та книготоргівельні організації України; 

 редакційно-видавничий центр університету; 

 подарунки від авторів, організацій, вищих навчальних закладів та їх 

викладачів» [3, с. 302]. 

Наукова бібліотека КНУКІМ працює як потужній інформаційний центр, але існують 

протиріччя між можливостями бібліотеки та зростаючим попитом на електронні ресурси для 

студентів, аспірантів та викладачів. Користувачі бібліотеки проявляють зацікавленість щодо 

електронної бібліотеки, така форма роботи обумовлена браком часу, необхідністю обробки 

більших масивів інформації і просто реаліям часу. 

«Лише використовуючи новітні технології, віддалені ресурси, корпоративні бази 

даних, створивши абсолютно нову систему обслуговування, ми зможемо задовольнити 

зростаючі потреби своїх користувачів. Створення електронної бібліотеки особливо важливе 

для наукової, дослідницької й освітньої діяльності ВНЗ» [2, с. 211]. 

Впровадження інформаційних технологій, підтримка зворотнього зв’язку між 

користувачем і бібліотекою щодо формування вектору попиту, презентації, у межах проекту 

«12+Книг року», монографій, підручників, посібників дозволять університетський бібліотеці 

у подальшому сприяти формуванню інформаційної компетенції та нарощуванню 

інтелектуального капіталу користувачів.  
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ФОНД РІДКІСНИХ ВИДАНЬ 

ЯК ОСНОВА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 

Культурно-історична, просвітницька і наукова цінність бібліотеки значно зростає, 

якщо в її фондах зберігаються рукописи, рідкісні й цінні друковані видання. 

З метою кращої організації та більш раціонального розміщення рідкісних та цінних 

документів, для їх кращого фізичного збереження в науковій бібліотеці Київського 

національного університету культури і мистецтв, у відділі книгозберігання був 

виокремлений від основного фонду і створений в 2017 році сектор рідкісних та цінних 

документів, фонд якого зберігається в окремих шафах. 

Наразі в цьому фонді зосереджені документи в хронологічних рамках від 1842  до 

1950 років. 

Це наукова та навчальна література з різних галузей знань: 

– бібліотечна справа; 

– літературознавство; 

– психологія; 

– театральне мистецтво; 

– музичне мистецтво; 

– хореографічне мистецтво; 

– філософія; 

– твори художньої літератури; 

– довідкова література. 

Загальна кількість документів становить 1105 примірників. 

Наукова бібліотека пишається раритетами, які входять до складу фонду. Серед них 

«Энциклопедическій словарь» видавців Ф. Брокгауза та І. Ефрона ( у 86 т., Санкт-Петербург, 

1890–1902 рр.), «Г. Рыманъ Музыкальный словарь. Пер. с нем. Б. Юргенсона» (1900 р.), 

«Книжная палата Академіи наук 1728–1740»  (1893 р.) та інші. 

Справжнім скарбом і окрасою книжкового фонду наукової бібліотеки КНУКіМ є 

рідкісні нотні видання. Незважаючи на невелику їх кількість (111 примірників), працюючи з 

цим фондом, досліджуючи шлях книги, яка потрапила до бібліотеки, вивчаєш не лише 

історію музики та розвиток культури, а й історію України.  

Хронологія всіх нотних видань охоплює період від 1861 до 1950 років. Найстаріша 

нота в фонді наукової бібліотеки КНУКіМ – це «Травіата» Джузеппе Верді за 1861 рік, яка 
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була надрукована в місті Лейпциг німецькою мовою. На сьогоднішній день ця книга 

зберіглася в гарному стані: у палітурці від видавця та має всі сторінки. 

Серед унікальних нотних видань виокремлюється шедевр друкарського мистецтва – 

опера Россіні «Севільській цирульник», яка була надрукована в 1873 році в Москві, відомою 

книговидавничою фірмою Б. Юргенсона двома мовами – італійською та російською. Вражає 

багате друкарське оформлення цього видання: це шкіряна палітурка, на якій витіснені 

золотою фарбою прізвище композитора та назва твору, крім того корінець книжки також 

містить ці відбитки. На палітурці цього видання знаходиться суперекслібрис ( дві букви «И» 

та «Ч» – це книжковий власницький знак, витіснений на кришці оправи книги металевим 

штампом – матрицею за допомогою гарячого тиснення). 

Є різні види суперекслібрисів, цей називається шрифтовий суперекслібрис (де замість 

герба використовували ініціали власника книги), який розміщувався на нижній частині 

палітурки. 

Суперекслібриси виконували функції збереження видань, естетичне задоволення від 

художнього прикрашання палітурки та забезпечення права власності на коштовні друки.  

Основу фондового зібрання рідкісних видань бібліотеки склали надходження, які 

раніше зберігалися у фондах бібліотек та установ: Союзу торгово-промислових трудящих, 

Бібліотеки Полтавської Маріїнської жіночої гімназії, Фундаментальної бібліотеки Київської 

жіночої гімназії, бібліотеки Українського Дому Червоної Армії, бібліотеки «Друга» у Львові, 

бібліотеки Приватного оперного театру Н. С. Короткова, Київського державного 

хореографічного технікуму, а також книжкових колекцій приватних осіб Ю. Меженка, 

Г. Верьовки, А. Грека, О. Корнійчука. Преважна більшість видань надійшла з обмінно-

резервних фондів. 

Перед науковою бібліотекою стоять дві важливі задачі: 

– збереження раритетів; 

– користування цими раритетами. 

Для вільного доступу користувачів до раритетів, і щоби не пошкодити їх, сектор 

проводить оцифрування цих документів. 

Одним із головних завдань бібліотеки є максимальне розкриття цінної книжкової 

спадщини попередніх поколінь. З цією метою сектором рідкісних та цінних документів була 

розпочата робота по створенню паспортів (як на окремий документ, так і на колекції з 

приватних бібліотек), які показують  величезну історичну,   духовну, культурну, наукову та 

матеріальну цінність цих видань. 
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Сьогодні в Україні у зв’язку з євроінтеграцією відбуваються суттєві зміни в різних 

сферах і ці зміни стосуються не тільки всього соціуму загалом, а насамперед кожного 

громадянина. У процесі трансформації держави стратегічного значення набувають питання 

виховання молодого покоління. Насамперед, питання моральних та етичних цінностей, 

стандартів, принципів, які відіграють ключову роль у її розвитку, дотриманні морально-

етичних норм та професійної діяльності зокрема. З цього випливає необхідність змін у 

методології виховання й навчання студентів для подолання проблеми академічної 

доброчесності, адже за останні десятиліття збільшилася кількість випадків плагіату, 

фальсифікації результатів наукової діяльності студентів вищих навчальних закладів. 

Під академічною доброчесністю слід розуміти «сукупність етичних принципів та 

визначених правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 

викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень» [4, ст. 1]. Згідно із Законом 

України «Про авторське право і суміжні права» – «плагіат визначається одним із порушень 

авторських і суміжних прав, суть якого полягає в оприлюднені (опублікуванні), повністю або 

частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору» [2, ст. 50]. Під 

визначенням академічного плагіату «розуміється навмисне відтворення викладачем, 

докторантом, аспірантом або студентом у письмовій формі чужого твору, опублікованого на 

паперовому або офіційно оприлюдненого на електронному носії, повністю або частково, під 

своїм іменем без посилання на автора» [3]. Ці закони є гарантом захисту прав  авторів, яким 

належать майнові, особисті або немайнові права авторства. 

Із основних чинників, які збільшили відсоток порушень у сфері академічної 

доброчесності є: моральна криза суспільства; орієнтація вищої освіти на кількісні, а не якісні 

показники; проблеми законодавства; неузгодженість умов до закладів вищої освіти, 

викладачів, студентів з ресурсним забезпеченням вищої освіти; відсутність законодавчо 

оформлених систем антиплагіату; відсутність мотивації до академічної доброчесності 

науковців, викладачів, студентів; поява нових технологій, які полегшують порушення 

авторського права;  практика фальсифікації чи імітації наукових досліджень [1]. 

Одним із сучасних способів боротьби з академічним плагіатом є його виявлення за 

допомогою комп’ютерних програм. На сьогоднішній день існує ціла низка апробованого 

програмного забезпечення для встановлення рівня унікальності тексту по відношенню із 

відсотком загальнодоступних джерел у мережі Інтернет. 

Відповідно до вище зазначеного, слід зауважити, що у грудні 2017 року у науковій 

бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв було прийняте 

рішення, що будуть відбуватися перевірки на виявлення академічного плагіату у 

монографіях, наукових статтях, дипломних та магістерських роботах. Задля протидії 

академічному плагіату, здійснюються заходи із запобігання оприлюдненню наукових 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження за допомогою 
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системи антиплагіату «Unicheck» (https://unicheck.com/). Дана онлайнова програма є 

платною, яка має можливість ефективно виявляти збіги тексту в мережі Інтернет та у 

внутрішній базі (магістерських, дипломних робіт та наукових статей тощо, які перевірялися 

раніше) бібліотеки.  

Після перевірки (у декілька етапів) програмою ми отримуємо розширений 

деталізований звіт в якому зазначається у відсотковому еквіваленті рівень оригінальності 

тексту, схожості із матеріалом оприлюдненого в мережі Інтернет, а також посилання на ці 

джерела, з яких було запозичено текст. Цей звіт прикріплюється до наукової роботи 

(магістерської, дисертаційної, монографії тощо), а потім спеціальна комісія вирішує 

подальшу долю роботи – чи варто її вважати за авторську роботу і рекомендувати для 

подальшого захисту. 

Підсумовуючи варто зазначити, що дотримання правил академічної доброчесності має 

важливе значення для вирішення низки проблем пов’язаних із зниженням вимог до рівня 

освіченості в країні, а також якості наукових доробків. Беручи до уваги ряд проблем, які 

спричиняють кризу академічної доброчесності слід виокремити все ж таки головний 

фактор – недотримання морально-етичних норм. Таким чином дотримання, а не знехтування 

морально-етичних норм щодо інтелектуальної власності, як права на власність, що треба 

поважати, можуть дати більше результатів, ніж залякування та спонукання до хорошої 

поведінки. Повага до чужої інтелектуальної праці, право на власний інтелектуальний 

продукт виховується роками і навіть десятиліттями, але посилення нагляду за дотриманням 

вимог академічної доброчесності, за допомогою програмних продуктів, буде стримувати 

бажання заволодіти чужою власністю. 
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Науково-дослідний інститут є науковим підрозділом університету, що проводить 

актуальні в галузі культури наукові дослідження, бере участь у забезпеченні, здійсненні та 

вдосконаленні навчального процесу. 

Основна діяльність Інституту спрямована на розвиток прикладних досліджень з теорії 

та історії культури, мистецтвознавства, державного управління, туризму, готельно-

ресторанної справи, кіно та телебачення, менеджменту соціально-культурної діяльності 
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спрямованих на ефективне використання їх в практичній діяльності, підвищенні рівня 

підготовки молодих фахівців та наукових кадрів вищої кваліфікації. 

Інститут проводить прикладні наукові дослідження у творчій співпраці з 

факультетами, кафедрами і підрозділами Університету, координує роботу кафедр з 

підготовки та випуску навчальних посібників, підручників, монографій, науково-довідкової 

літератури. 

Протягом 2017–2018 року в Університеті видано двадцять одна монографія, двадцять 

навчальних посібників, шість підручників, тридцять п’ять науково-методичної літератури, 

практикумів, три словника. 

В рамках Днів університетської науки разом з факультетами і кафедрами заплановано 

провести шість міжнародних, дві Всеукраїнських, чотири університетських науково-

теоретичних конференцій, два круглих столи, тренінги та наукові семінари. 

Разом з науковою бібліотекою у квітні планується проведення презентації наукових 

видань професорсько-викладацького складу КНУКіМ. 

Науковці, викладачі, докторанти та аспіранти беруть участь у міжнародних наукових 

проектах, виступають з доповідями на наукових конференціях як в Україні так і за її межами. 

Університет має три фахових видання: «Культура і мистецтво у сучасному світі», 

Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», «Питання культурології», зареєстрованих 

МОН. 

Ведеться робота по створенню і приведенню у відповідність до міжнародних 

стандартів наукових періодичних видань Університету. Затверджено перелік цих видань, та 

отримані реєстраційні свідоцтва Мінюсту. Затверджена структура веб-сайтів наукових 

видань Університету, розроблена на платформі Open Journal System. 

Організовує проведення наукових конференцій, круглих столів, методичних семінарів 

з прикладних проблем культури і мистецтва. 

Разом з факультетами веде роботу по організації діяльності наукових шкіл, гуртків, 

товариств. 

Важливим чинником при підготовці молодого фахівця, вченого є науково-дослідна 

робота. Тому НДІ університету у подальшій своїй діяльності буде приділяти велику увагу 

залученню студентів до самостійного наукового пошуку, використовуючи різні форми і 

напрямки. Науково-дослідна та інноваційна діяльність буде спрямована на задоволення 

потреб найбільш здібних студентів у науковій творчості. 

Ефективною формою науково-дослідної роботи студентів, магістрів, аспірантів є їх 

активна участь у наукових гуртках та творчих лабораторіях. Така форма науково-дослідної 

роботи дає можливість студентам, починаючи з першого курсу, залучатися до наукової 

роботи кафедр та факультетів, брати участь у виконанні наукових тем. 

З метою всебічного сприйняття науково-дослідної роботи та творчої діяльності 

аспірантів та молодих вчених в університеті створена рада молодих учених. Це постійно 

діючий орган самоврядування, покликаний сприяти професійному становленню, 

накопиченню досвіду, творчому зростанню, максимальному використанню наукового 

потенціалу молоді КНУКіМ. 

Ефективною формою науково-дослідної роботи студентів є їх активна участь у 

проблемних групах, наукових гуртках та творчих лабораторіях. Така форма науково-

дослідної роботи дає можливість студентам, починаючи з першого курсу, долучатися до 

наукової роботи кафедр та факультетів. 
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РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ ЯК ІНТЕГРАТОРІВ ДОСВІДУ І ЗНАНЬ ЛЮДСТВА  

В УМОВАХ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Посилена увага до підвищення якості і конкурентоспроможності освіти відповідно до 

вимог інноваційного розвитку суспільства детермінує цілі і зміст вищої освіти на основі 

компетентнісного підходу і особистісної орієнтації тих, хто навчається1.  

Оновлення змісту освіти управлінці вищої школи вбачають, перш за все, у 

централізації управління вищою освітою, реформуванні мережі, перегляді і удосконаленні 

процедур і технологій зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти, що безперечно 

важливо і потрібно.  

Разом з тим, для науковців і практиків вищої школи найактуальнішими залишаються 

проблеми прискорення розроблення галузевих стандартів вищої освіти, узгоджених з новою 

структурою освітньо-кваліфікаційних рівнів, впровадження компетентнісного підходу2, 

модульних технологій навчання, нової методології модернізації освіти, одним з яких все 

частіше називається синергетика ( від грецької – сумісний, узгоджено діючий).  

Інформаційне суспільство, засноване на капіталізації знань, модифікує функції 

університетської освіти і роль університетів як інтеграторів досвіду і знань людства та їх 

трансферу у різні сфери життєдіяльності суспільства. У ХХІ столітті на університети 

покладається роль не тільки як трансляторів знань, а як на інституції, що виробляють нові 

знання і спрямовують свій багатий інтелектуальний потенціал на прогнозування майбутніх 

змін, підготовку кадрів працювати у швидкоплинному соціокультурному і соціоприродному 

середовищі. Знаннєве, інноваційне суспільство диктує оновлення моделей саме тих 

інституцій, які є інтеграторами науки і знань, а саме і, перш за все, університетів. 

Двофункціональна гумбольдтівська класична модель університету, яка пройшла шлях 

у майже 200 років, була заснована на єдності освіти і науки, що було надзвичайно важливо і 

корисно, але тепер вже не повністю відповідає сучасній ролі університету як генератора 

інновацій і не може існувати в її колишній концептуальній формі. Освіта, зорієнтована 

здебільшого на засвоєння і передачу знань минулих поколінь, усталеної інформації, 

трансляцію знань, умінь і навичок від старшого покоління до молодшого ні що інше, як 

циркуляція в освітньому середовищі застарілих знань і цінностей, що втратили свою 

значимість у сьогоденні3. Цю думку вчених засвідчує і вибірковий аналіз змісту підручників 

для вищої школи. Приміром, навчальна література з природознавчих дисциплін дає 

панораму застарілої картини світу. Відсутність у багатьох підручниках і навчальних 

посібниках нових понять, новітніх теорій, нових відкриттів, приміром, досягнень і відкриттів 

сучасних Нобелевських лауреатів, збіднює уявлення про картину світостворення. 

Актуальним залишається питання підготовки фахівців з менеджменту і 

адміністрування. Оновлення освітніх програм з підготовки менеджерів повинно спиратися на 

прогнози вчених щодо розвитку науки управління, яка збагатилася новими інноваційними 

ідеями щодо управління організаціями різних типів. Подальше формування теорії 

менеджменту проходитиме у ХХІ ст. і базуватиметься на відкритті фундаментальних законів 

                                                           
1 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. Київ, 2011. С.9. 
2 Моніторинг стандартів освіти / за ред. Альберта Тайджмана і Т. Невіла Послтвейта. – Львів : Літопис, 2003. 

328 с.; Чекушина Ю. Н., Чекушина Ю. В. Компетентностная модель образования: психолого-педагогический аспект. – Там 

само. С.27–29; Tuning Educational Structures in Europe. URL:http//tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php (дата звернення 

06.04.2018) 
3 Урсул А. Принцип темпоральной целостности и образование. Альма матер. 2008. № 3. С. 28 
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управління, а також на взаємопроникненні і взаємодії багатьох дисциплін, які складають 

основу підготовки управлінців. Проте, в навчальній літературі з менеджменту ми не 

знайдемо матеріалу про організації майбутнього і методи управління ними, приміром, 

сітьовими організаціями, віртуальними корпораціями, багатомірними та інтелектуальними 

організаціями та ін., про які виразно йдеться у праці Е. Тофлера «Шок майбутнього».4 

Щоправда, в найкращих університетах прогалини підручників доповнюються спецкурсами, 

спецсемінарами, систематичним переглядом і змістовим наповненням навчальних програм 

дисциплін. 

При оновленні змісту освіти важливо враховувати напрацювання вчених, нові 

концепції, зокрема «модель сталого розвитку», перехід до якого забезпечує виживання і 

розвиток людства за умови збереження оточуючого природного середовища. Отже, освіта 

все далі потребуватиме змін, переходу від трансляції застарілих знань до включення 

механізмів футуризації, прискореного введення в навчальний процес явищ і понять, що 

з’являться чи можуть з’явитися у майбутньому, спонукати готувати студентів до майбутніх 

змін, моделювати ці зміни. 

Інформатизація, стрімка глобалізація, входження вищих навчальних закладів у 

європейський освітній простір вже прискорили, по - перше, підвищення ролі університетів як 

генераторів  інноваційних знань, а по-друге, трансформували типи, статус і функції 

університетів. З’являються дослідницькі, підприємницькі, інноваційні, проектно-орієнтовані 

університети, які покликані вирішувати масштабні завдання інноваційного характеру для 

сталого розвитку суспільства і його взаємодії з іншими  інституціями. 

Але суспільство потребує підвищення вимог як до інноваційних, так і класичних 

університетів, системних перетворень і впровадження інноваційних педагогічних та 

інформаційних технологій. В сучасній практиці університетів засобом реалізації новацій 

виступають модульні технології навчання, компетентнісний підхід до змісту навчання, 

впровадження освітніх стандартів нового покоління, рейтингової системи оцінювання знань, 

диверсифікація освіти, проектно-орієнтований підхід до управління університетом, система 

забезпечення якості освіти, а також створення  такого навчального середовища, яке 

оптимізує можливості для самостійної роботи студентів. Проте, найактуальнішими 

завданнями вищої школи залишаються питання, пов’язані з розробкою і впровадженням 

стандартів вищої освіти нового покоління, а також з досягненням релевантності навчальних 

програм сучасному розвитку науки, економіки, виробництва, ціннісним орієнтаціям 

суспільства і ринку праці. Як приклад наукового підходу до створення стандартів нового 

покоління, заснованих на технології модульного навчання є галузевий стандарт вищої освіти 

України з напряму підготовки «Комп’ютерні науки»5. У стандарт закладено компетентнісно-

модульний формат, прийнятий в європейській практиці вищої освіти. Чотири моделі 

компетенцій (Models of competence), а саме: соціально-особистісні, загальнонаукові, 

інструментальні і професійні, та їх трактовка, дозволяють стверджувати про вдалу спробу 

науковців-розробників втілити принципи синергетичної парадигми освіти, що цілком 

відповідає вимогам сучасного інформаційного суспільства, змінює погляд на процес 

підготовки ІТ-фахівців. Як вказувалося вище, сучасна освіта не може, як раніше, 

задовольнятися процесом передачі знань від викладача до студента, до того ж знань, які 

закладені у підручнику минулих років, а так часто і відбувається. Тому формування таких 

якостей майбутнього фахівця, як відповідальність, чесність, креативність, працездатність, 

орієнтація на досягнення життєвого успіху та здорового способу життя, закладених в 

соціально-особистісних компетенціях у єдності із загальнонауковими, котрі сприяють 

розвиткові загальної культури й соціалізації особистості, пріоритету загальнолюдських 

цінностей у поєднанні з суто професійними компетенціями найбільш сприятливе підґрунтя 

реалізації системоутворюючого принципу вищої освіти. Базовий професійний компонент 

                                                           
4 Тоффлер Э. Шок будущего : пер. с англ. Москва : ООО «Изд-во АСТ», 2002. 557 с. 
5 Галузевий стандарт вищої освіти України з напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки».Київ : Вид.група 

BHV, 2011. 85 с. 
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(професійні і спеціалізовано-професійні компетенції) щодо грунтовної математичної 

підготовки, програмування, системних досліджень, комп’ютерної інженерії, проектної 

діяльності, організації та функціонування операційних систем тощо подається в контексті 

формування інших компетенцій. Такий підхід також відкриває шлях до реалізації принципу 

міждисциплінарності, усунення дублювання матеріалу, створення умов для активної 

пізнавальної роботи студентів, співтворчості викладача і студента, тобто зміни всієї 

технології і методів навчання: від передачі знань до виробництва нових знань. До того ж, 

новий стандарт значно полегшує роботу викладача, забезпечує послідовність, логічність 

викладу матеріалу, постановку цілей щодо формування компетенцій. 

Нова роль університетів полягає в озброєнні студентів найбільш новими 

міждисциплінарними знаннями. Тому в наш час кардинально змінюється роль педагога, 

характер його взаємодії зі студентом у сукупності з освітнім і життєвим середовищем. 

Недарма  в останні роки з’явилося багато публікацій про інноваційну педагогіку сталого 

розвитку, в якій відображається і еволюціонує соціокультурний, природний, космічний, 

антропологічний універсум, в якому задіяна людина. 

В інноваційній освіті закладаються моделі, які не мали прикладів у минулому. Якщо в 

традиційній освіті навчання ґрунтувалося на запам’ятовуванні, то зараз інноваційній акцент 

зміщується на творчий підхід до освіти. У навчальний процес включаються випереджаючі 

фактори, випереджаюче моделювання майбутніх ситуацій. Сучасні комп’ютерні технології 

значно полегшують процеси моделювання і розвиток інноваційно-випереджувальної освіти. 

Вивчення проблем інноваційного розвитку вітчизняної вищої освіти доводить, що сьогодні 

вони є надзвичайно актуальними і соціально важливими, вирішення яких потребує зусиль як 

державної влади, галузевих науково-методичних центрів, так і кожного викладача-науковця, 

відповідального за якість своєї роботи перед студентом, його батьками і перед суспільством. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОГНОСТИКИ  

У БІБЛІОТЕКОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: QUO VADIS? 

 

Сучасна бібліотечна освіта, її зміст, структура та перспективи розвитку, сьогодні 

відноситься до педагогічних явищ, насичених проблемністю та суперечностями, і потребує 

відповіді на питання: куди рухатись далі?  

У нинішньому стані бібліотечна освіта характеризується одночасно педагогічною 

ситуацією «неекстремального» (за типологізацією Б. Гершунського [1]) характеру, яка 

розуміється такою, що жорстко не обмежена у часі для прийняття рішень (зокрема, це 

проблеми, пов’язані із розробкою відносно довготермінової стратегії розвитку освітньо-

педагогічної діяльності), і педагогічними завданнями «екстремального» характеру, які 

потребують прийняття оперативних, тактичних рішень. Однак очевидно, що 

«неекстремальність» розробки довготермінових стратегій розвитку бібліотечної освіти у 

межах спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є умовною і потребує 

якнайшвидшого наукового обґрунтування та проектування цілісних навчально-виховних 

систем у бібліотечній освіті на всіх її освітніх рівнях.  

Методологічною основою дослідницької діяльності, яка мала б передувати прийняттю 

та реалізації управлінських рішень щодо введення освітніх програм, бачиться педагогічне 

прогнозування. Б. Гершунський [1], наголошуючи на тому, що процес педагогічного 
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прогнозування – не просто екстраполяція виявлених тенденцій, не сукупність передбачень та 

суб’єктивних думок, дає таке його визначення: педагогічне прогнозування – спеціально 

організований комплекс наукових досліджень, спрямованих на одержання достовірної 

випереджальної інформації про розвиток відповідних педагогічних об’єктів з метою 

оптимізації змісту, методів, засобів та організаційних форм навчально-виховної діяльності.  

Недостатність у кількісному та змістовому аспектах досліджень бібліотечної освіти та 

несформованість прогностичної моделі бібліотечного фахівця спричиняє стихійно-

емпіричний підхід до розвитку бібліотечної освіти, презентуючи полярні  результати – від 

формального «осучаснення» назв навчальних дисциплін із намаганням зберегти їх 

початковий зміст, до пропозиції спеціалізацій, непритаманних бібліотечній діяльності або ж 

неочевидних у її межах. 

Розробка стандарту бібліотечної освіти на основі думок експертів, обраних МОН на 

конкурсній основі, визнається новацією в напрямі розвитку демократичних засад 

реформування організаційних принципів розробки методології та змісту освіти [6], однак 

бібліотечна освіта у системному її розумінні потребує науково обґрунтованих підходів і 

поглибленого аналізу – і як об’єкт педагогічної діяльності, і у об’єктно-предметних зв’язках 

бібліотекознавства. 

Такі можливості надає паспорт наукової спеціальності 27.00.03 – Книгознавство, 

бібліотекознавство, бібліографознавство, який одним із напрямів пропонує дослідження 

книгознавчої, бібліотечно-інформаційної освіти та підготовки кадрів для документально-

комунікаційних установ.  

Пошук дисертаційних бібліотекознавчих робіт «освітнього спрямування» (до 2015 р.) 

виявив різноманітність тематики і наявність предметних досліджень  інноваційної політики 

бібліотек, бібліотек у системі наукової комунікації, бібліотек в системі політичної 

комунікації, інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек, довідково-бібліографічної 

діяльності бібліотек, інфометричної діагностики веб-ресурсів, комерціалізації бібліотечно-

інформаційної діяльності, комп’ютеризації бібліографічної діяльності бібліотек та ін. і 

засвідчив критично незначну кількість робіт, присвячених  бібліотечній освіті. 

Бібліотекознавчі дослідження зосереджуються, в основному, на розвитку бібліотек – 

їх інформаційно-ресурсній складовій, аналітичній, комерційній та ПР-діяльності, полишаючи 

поза увагою зміст освіти, компетенції та професійну культуру власне бібліотекаря. Такий 

підхід цілком вкладається у документну (структурно-функціональну) та інформаційну 

концепції бібліотекознавства, запропоновані відповідно Ю. М. Столяровим та 

В. В. Скворцовим. І хоча ці концепції не виключають бібліотекаря, абсолютизація уваги 

дослідників до документа (інформації) у функціональній структурі бібліотеки, до її 

матеріально-технічної бази та діяльності в умовах інформатизації й ринковості суспільства, 

може призвести до «бібліотеки без бібліотекаря». Свого часу відома бібліотекознавець 

А. С. Чачко зауважила: «Тенденції розмивання смислів цілей і засобів розвитку бібліотеки 

посилюються  спробами ототожнити нову комп’ютерно-телекомунікаційну технологію із 

новою філософією бібліотеки» [2] – що, власне, у багатьох випадках спостерігається нині . 

Огляд зарубіжних публікацій щодо розвитку бібліотечної професії свідчить, що у 

середовищі зарубіжних фахівців існує тенденція до «витіснення» назви професії 

«бібліотекар», наголошується на перетворенні її на «кіберпрофесію» і пропонуються такі 

терміни для позначення як «кібербібліотекарі» (cybrarians) [2], «координатори контенту» 

та ін.  

Однак, тенденції до латентності назви професії «бібліотекар» викликають 

занепокоєння науковців. Так, С. Сторі  [цит.за 3, с. 3] «…звинувачує бібліотекарів у тому, що 

вони занадто швидко прийняли нові терміни, імпортовані з іншої професії, полишивши свої, 

перевірені часом традиційні терміни. Немає професій, які б так охоче змінювали свою 

термінологію… Відмовляючись від назви своєї професії, бібліотекарі здійснюють 

професійне самогубство. Слід боротись із «повзучою хворобою неофілії» - любові до нового 

лише тому, що воно – нове». 
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Слушним у цьому контексті є й висловлювання відомого дослідника бібліотечної 

справи Ю. М. Столярова, який зазначив, що «…вся тисячолітня історія бібліотек складається 

з невдалих спроб вписатись у невластиві їм за суттю і за функціями соціальні інститути, при 

чому кожного разу бібліотекознавцям здавалось, що місце бібліотеки у соціальній системі 

ними нарешті остаточно знайдене» [5, с. 27].  

Ендрю Еббот, американський соціолог, називає бібліотечну професію 

«федеративною» [6], тобто такою, яка «поглинає» представників іншої професійної 

підготовки та професійного досвіду, що дає змогу бібліотечній професії виживати у 

швидкоплинному світі. Однак, без необхідних досліджень професійної бібліотечної освіти, 

без стратегічного, науково обґрунтованого бачення  моделі майбутнього фахівця, бібліотечна 

професія ризикує втратити ідентичність і сама бути «поглинутою» іншими професіями.  

Висновки. Зміст і структура сучасної бібліотечної освіти зазнає впливу значної 

кількості внутрішніх та зовнішніх чинників, поміж яких реформування системи освіти, 

інтеграція з міжнародними освітніми системами і стандартами, пошук свого місця у 

ринковому позиціюванні сучасного ВНЗ. Всі проблеми і суперечності, які виникають у 

бібліотечній освіті в сучасних умовах, спонукають сформулювати основний методологічний 

принцип – принцип безперервного педагогічного прогнозування бібліотечної освіти. Тільки у 

коеволюційному розвитку бібліотечної науки та бібліотечної освіти, за умови побудови 

прогностичних моделей майбутнього бібліотекаря можливе конкурентне та соціальне 

позиціювання бібліотечної освіти і бібліотеки в сучасних умовах. 
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напряму наукових досліджень – «біографіка», яка визначалась як спеціальна дисципліна та 

галузь знань, що здійснює розробку теоретичних, історіографічних, методичних, 

джерелознавчих проблем вивчення біографії. Основними складовими було визначено: 

онтологію біографічного знання, дослідження основних понять і процедур біографічної 

реконструкції, біографічний досвід, вивчення людини в усіх проявах її існування тощо. 

В Україні цей напрям досліджень активізувався, завдяки підтримці ідеї з боку 

академіка НАН України, директора (на той час) НБУВ О. Онищенка та член-кореспондента 

НАН України Л. Дубровіної, щодо розгортання біографічних досліджень та заснування в 

структурі Бібліотеки спеціального підрозділу, спочатку відділу (1.04.1994), а через рік – 

Інституту біографічних досліджень (1.04.1995). Серед завдань що стояли перед Інститутом 

була розробка теоретичних і методичних проблем біографістики як спеціальної історичної 

дисципліни, а також формування ресурсів довідкової історико-біографічної інформації. Про 

досвід діяльності Інституту та перспективи його розвитку йдеться в статтях та монографії 

доктора історичних наук В. Попика [1]. Інститутом в 1996 році було засновано збірник 

наукових праць «Українська біографістика», в якому поряд з теоретичними та методичними 

аспектами вітчизняної біографістики проаналізовано матеріали про життєвий та творчий 

шлях відомих діячів науки, освіти та культури України.  

Серед біографічних досліджень різних галузей знань, вирізняються праці українських 

науковців, які присвячені вивченню життя та діяльності визначних діячів бібліотечної 

справи, їх внеску в розвиток науки та практики. У цьому контексті важливою для нас є 

ґрунтовна стаття доктора історичних наук, професора Т. Ківшар, в якій запропоновано 

визначити бібліотечну біографіку як один із напрямів біографіки. Основними завданнями 

якої визначити: «виявлення й аналіз різних видів історико-біографічних джерел та 

біографічної інформації, вивчення особливостей біографічного письма, отримання 

біографічних знань, відтворення біографій діячів бібліотечної справи, бібліотекознавців, 

бібліографів і бібліографознавців, а також осіб, пов’язаних з бібліотечною діяльністю» 

[2, 100], доречним тут буде додати, вивчення доробку  книгознавців та діячів української 

книги. В цій же праці виявлено, систематизовано та проаналізовано біографічну інформацію 

про бібліотекознавців та діячів бібліотечної справи України ХХ – початку ХХІ ст. Здійснено 

історіографічний огляд, обґрунтовано основні тенденції та етапи розвитку бібліотечної 

біографіки [2]. Перша праця, яку проаналізовано  в статті Т Ківшар датована 1904, остання – 

2010 роком. Слід зауважити, що за останні роки робота в напрямі розвитку бібліотечної 

біографіки все більше актуалізується та розвивається в усіх закладах, що причетні до 

наукових досліджень галузі. 

Цікавий досвід напрацьовано в одному із провідних вищих навчальних закладів 

України – Київському національному університеті культури і мистецтв, в якому вже 50 років 

здійснюється підготовка бібліотечно-інформаційних фахівців. У контексті викладання 

бібліотекознавчих, книгознавчих, бібліографознавчих дисциплін, в усі часи, значна увага 

приділялась розкриттю доробку діячів книжкової та бібліотечної справи, вчених різних 

галузей знань, які зробили свій внесок у розвиток бібліотечної науки та практики. У ході 

лекційних, семінарських, практичних занять, написання рефератів, курсових, а нині і 

магістерських робіт про життєвий і творчий шлях діячів бібліотечної справи здійснюється 

поглиблення знань про роль особистості в історії, зміцнення патріотичної свідомості 

студентів, піднесення їх інтелектуального та культурного рівня, утвердження ідеалів 

гуманізму. Усвідомлення важливості та розширення досліджень бібліотечної біографіки на 

сучасному етапі є характерною особливістю науково-дослідної діяльності викладачів, 

аспірантів, магістрів кафедри інформаційних технологій. Зокрема, інформація про визначних 

особистостей міститься в навчальних посібниках (М. Геращенко «Українські вчені та 

бібліографія» – 2008), довідниках ( Н. Бачинська, Г. Салата  « Бібліотекознавство» – 2016), 

статтях – вийшла низка праць І. Черняк про діяльність першого ректора КДІК (нині 

КНУКІМ), першого завідувача кафедри бібліотекознавства професора О. Сокальського, 

підготовлено до захисту дисертаційне дослідження «Внесок О. С. Сокальського у розвиток 
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бібліотечної науки та освіти». В публікації Л. Прокопенко проаналізовано діяльність 

відомого бібліографа, педагога, доцента О. Крицького. Т. Новальська розкриває діяльність 

відомих бібліотекознавців, професорів В. Пілецького та А. Чачко, матеріали вміщено в 

Українській бібліотечній енциклопедії. Слід підкреслити, що в УБЕ на сьогодні зібрано та 

оприлюднено відомості про багатьох діячів бібліотечної справи (78 осіб), що дає змогу 

продовжити дослідження їх плідної діяльності. 

Певним внеском у розвиток бібліотечної біографіки є випуск біобібліографічних 

видань, що становить самостійний вид біографічного документа, який містить матеріали про 

життя та діяльність особи, списки її наукових праць, інші відомості, що є джерельною базою 

для поглибленого вивчення доробку науковця, педагога, діяча. Науковою бібліотекою 

КНУКіМ останніми роками спостерігається активізація випуску біобібліографічних видань, 

нині вийшло вже 5 випусків. В 2013 році Бібліотекою було започатковано довідкове видання 

«Київський національний університет культури і мистецтв у ... році: знаменні дати, славні 

ювілеї», що також доповнює джерельну базу, як біографіки в цілому, так і бібліотечної 

зокрема. 

Бібліотечну біографіку значно доповнюють та розширюють матеріали першого та 

другого видання антології «Книгознавча школа Київського національного університету 

культури і мистецтв» [3], укладачем якої є професор В. М. Медведєва. В антології містяться 

біографічні відомості про науковців галузі, представників київської наукової школи, списки 

їх основних наукових публікацій, зазначено коло наукових інтересів, подано одну із 

ґрунтовних статей автора. Це видання репрезентує розвиток книгознавчої, бібліотекознавчої, 

бібліографознавчої думки в КНУКіМ, тематичну спрямованість, особливий стиль та почерк, 

що вирізняє її серед наукових шкіл галузі.  

Таким чином, в науково-дослідній діяльності КНУКіМ значно розширюється 

дослідницьке поле бібліотечної біографіки, що сприяє її інституалізації як напряму 

біографіки. 
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Валентина Миколаївна Медведєва – український фахівець у галузі книгознавства та 

бібліотечної справи, яка вже півстоліття віддана обраній професії; автор багатьох науково-
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методичних праць, посібників, статей із актуальних проблем вітчизняного книгознавства, 

опублікованих на сторінках фахових видань. 

Наукова робота займає у професійній діяльності В. М. Медведєвої провідне місце, 

зокрема вагомим є внесок професора у підготовку і виховання нового покоління науковців. 

Під керівництвом вченого захищено 7 кандидатських дисертацій. Книгознавча культура у 

сучасній Україні є предметом наукових досліджень В. М. Медведєвої. Важливість розвитку 

книжкової справи в Україні стала поштовхом до наукових досліджень, тематика яких 

актуальна у сфері книгознавства і бібліотекознавства. Зокрема, одним із напрямів 

дисертаційних досліджень здобувачів під керівництвом В. М. Медведєвої, є книжкова справа 

з її багатовіковими традиціями, вагомою роллю у становленні державності, формуванні 

інтелектуального потенціалу та культурного розвитку українського суспільства. Так, 

особливості функціонування національної книги кінця ХХ – початку ХХІ ст., як складової 

сучасної української культури досліджувала С. П. Ковальчук (2013) [4]; друкована книга 

ХVІ-ХVІІІ ст. як фактор спадкоємності духовної культури України, стала об’єктом 

наукового дослідження М. В. Макарової (2008) [5]. Видавнича сфера діяльності є одним із 

ключових аспектів наукових інтересів професора, тож дисертаційне дослідження 

Л. М. Зеленської було спрямовано на вивчення музично-видавничої діяльності на 

Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2002) [3 ]. 

Культурологічні аспекти наукової школи В. М. Медведєвої багатогранні і 

різнопланові, що зумовлено багаторічним досвідом роботи на адміністративних посадах у 

провідних закладах культури та державній службі у Міністерстві культури України. Тож, 

наукові дослідження аспірантів спрямовані на вивчення різних напрямів соціокультурних 

процесів сучасної України. Серед них цікавим є дослідження Прудченко О. М., специфікою 

дисертації якої стала політична реклама в контексті сучасної культури України (2010) [8]; 

Бондарчук-Чугіна І. Ю. досліджувала розвиток культурно-історичного туризму на 

Миколаївщині (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2007) [2]; об’єктом дослідження 

Бойко Л. О. стало вивчення діяльності Українського товариства охорони пам’яток історії та 

культури (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2012) [1]. 

В. М. Медведєва – популяризатор української книги та книжкової культури, у полі 

зору якої вивчення проблеми формування інтересу читачів-підлітків до української 

художньої літератури, тож серед наукового доробку науковця – навчальні і методичні 

посібники, які висвітлюють стан роботи бібліотек для дітей і юнацтва, розкривають 

актуальні проблеми та сприяють науковому розвитку книгознавчої галузі, а також 

використовуються у навчальному процесі та практичній діяльності бібліотек. Зокрема, серед 

них необхідно відзначити: навчальні посібники «Соціологія читання дітей. Підлітки як 

читачі української книги» (2000), «Сучасна українська література 80–90 рр. ХХ століття» 

(2001), «Книга і читання як соціокультурний феномен» (2001), «Книга як об’єкт духовності, 

культури і соціальної інформації» (2002).  

Специфіка наукових досліджень вченої сприяла у керівництві дисертаційним 

дослідженням Оленіної Г. О., яка вивчала соціально-педагогічні засади формування інтересу 

підлітків до зарубіжної літератури в умовах дозвілля (2008) [7]. 

Водночас В. М. Медведєва здійснює наукове керівництво магістрами, передаючи їм 

навички організації і ведення наукових досліджень. Також науковець є консультантом 

багатьох наукових здобувачів та опонентом при захисті кандидатських дисертацій. 

Важливою віхою у професійній діяльності науковця стало відкриття нової 

спеціальності з підготовки фахівців у галузі книгознавства та видавничої справи. З 1999 по 

2006 рр. Валентина Миколаївна очолювала кафедру книгознавства та видавничої діяльності 

КНУКіМ, яка стала не лише своєрідним осередком з підготовки кадрів у сфері книжкової 

справи, а й центром піднесення значення та ролі книги у житті суспільства. Випускники 

кафедри працюють у провідних документно-інформаційних установах країни, бібліотеках, 

видавництвах, ВНЗ, науково-дослідних установах. Серед випускників кафедри – 

Сербін О. О. (доктор соціальних комунікацій), Ковальчук С. П. – кандидат культурології. 
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У дослідженні розвитку вітчизняної бібліотекознавчої науки вагомим інформативним 

джерелом є ґрунтовна енциклопедична робота, підготовлена під редакцією професора 

Медведєвої В. М. «Книгознавча школа: антологія» [6], у якій висвітлено науковий доробок 

та основні віхи наукової діяльності фахівців книгознавчої школи. 

В. Медведєва зосереджує свою увагу на розвитку культурологічного, книгознавчого, 

бібліотечно-інформаційного осередку у сучасній Україні. На думку науковця, бібліотека є 

важливою складовою культури, що надає користувачам не лише інформаційні послуги, але й 

сприяє розвитку інтелектуального і творчого потенціалу суспільства.  

Валентина Миколаївна – людина з високими професійними якостями, якій властиві 

компетентність та професіоналізм, знайшла своє чільне місце серед книгознавців України, а 

її внесок у підготовку фахівців сфери культури, виокремлення власної наукової школи – є 

осередком інтелектуального потенціалу суспільства.  
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Бібліотека ім. Дага Хаммаршельда є важливою частиною інформаційно-довідкового 

механізму ООН. Головна функція Бібліотеки складається в забезпеченні делегаціям, 

Секретаріату й іншим офіційним групам ООН можливості оперативно, з максимальною 

зручністю одержувати доступ до бібліотечних матеріалів. Бібліотека також, наскільки це 

можливо, надає послуги спеціалізованим установам, акредитованим представникам ЗМІ, 

організаціям, навчальним закладам, вченим і письменникам.  
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Серед електронних ресурсів Бібліотеки треба виділити: Ask DAG (Запитайте DAG) – 

база даних з відповідями на типові запитання; офіційні документи держав-членів – 

класифікатор важливих документів, що стосуються кожної держави-члена; Цифрова 

бібліотека ООН – надає доступ до документів ООН, інформації про голосування, текстів 

виступів, карт і публікацій у відкритому доступі; ЮНБІСНЕТ (UNBISnet) – Каталог 

Бібліотеки; Дослідницькі інструкції – відправна точка для початку пошуку матеріалів з 

тематики ООН; Навчальні програми; Класифікатор звітів про засідання–- предметний 

покажчик документів і виступів. 

Додатковими ресурсами виступають: система i-Seek (Інтранет); портал deleGATE; 

Система офіційної документації (ODS); Довідник делегата (Delegate's Handbook); Синя книга 

(Blue Book – Permanent Missions to the UN); Журнал ООН (UN Journal), щоденний перелік 

документів та ін. 

Послуга Ask DAG (Запитайте DAG) забезпечує швидкі відповіді та практичні поради 

з ведення пошуку, а за допомогою практичної програми підготовки учасники навчаються 

методам доступу до офіційних документів ООН, а також більш ефективному використанню 

ресурсів Бібліотеки. 

Елементом документації, що набуває зараз особливого значення є електронні джерела 

інформації про документацію ООН. Для обслуговування членів делегацій та співробітників 

Секретаріату ООН Бібліотека надає доступ до великого об’єму цифрових ресурсів, 

включаючи електронні журнали та електронні книги, що видаються багатьма мовами. 

Система бібліографічної інформації (UNBIS) і Дослідницькі інструкції – це прості у 

використанні онлайнові інструменти для пошуку цих ресурсів. 

Бібліотека підготувала велике зібрання Дослідницьких інструкцій (довідників). 

Тематичні пошукові довідники покликані познайомити дослідників з популярними темами в 

рамках діяльності ООН, а також вказати корисні ресурси, такі як книги, бази даних і веб-

сайти. Пошукові довідники з документації забезпечують огляд окремих видів документів, 

публікацій, баз даних і веб-сайтів ООН.  

UNBIS являє собою інформаційну систему з оперативним доступом. Вона складається 

з 11 баз даних з оперативним доступом: бібліографічних файлів, у яких містяться 

бібліографічні описи документів і видань, випущених в усьому світі органами ООН, а також 

тих, що вийшли у світ поза системою ООН; фактологічних файлів, що містять інформацію 

про документи основних органів ООН та багато інших. Файли UNBIS можуть бути отримані 

на компакт-дисках, крім того, зовнішні користувачі мають доступ до UNBIS за допомогою 

інформаційної мережі науково-дослідних бібліотек. UNBIS плюс на компакт-дисках містить 

у собі усі файли UNBIS і забезпечує простий перехресний пошук інформації у файлах. 

Тезаурус ЮНБІС (UNBIS Thesaurus) містить термінологію, яка використовується для 

визначення предметної рубрики документів та інших матеріалів, що відносяться до програм і 

діяльності ООН.  

Важливим видом діяльності є створення зручного інструментарію (файлів, списків) 

для задоволення запитів, що часто зустрічаються. Тому відбувається постійна обробка і 

викладання таких файлів на сторінку Бібліотеки в Інтернет. Прикладом може служити база 

даних UN-І-QUE («Пошук інформації про ООН»), призначена для забезпечення швидкого 

доступу до умовних позначок документів і публікацій ООН.  

Система на оптичних дисках ООН являє собою систему збереження і пошуку 

інформації у відношенні документів, розглянутих і прийнятих органами ООН. Вона дозволяє 

здійснювати введення документів у текстовій формі і у виді зображень (за допомогою 

оптичного сканування). До того ж, ООН щодня здійснює випуск прес-релізів за допомогою 

своєї системи ЮНПРЕСС, що діє з використанням ряду мереж. Інтернет поєднує мільйони 

ЕОМ у багатьох країнах і дає ООН нові можливості для передачі і збереження документів.  

Серед інших важливих інструментів пошуку документів ООН треба відзначити 

Цифрову бібліотеку ООН, Покажчик засідань (Index to Proceedings), Ресурси ООН та 

Систему офіційної документації.  

https://iseek.un.org/
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Цифрова бібліотека включає в себе документи ООН, інформацію про голосування, 

тексти виступів, карти і публікації у відкритому доступі. Тут доступні матеріали, 

опубліковані ООН в цифровому форматі і бібліографічні записи на документи, що вийшли в 

друкованому форматі з 1979 року. У записах пов'язаних між собою документів, таких як 

резолюції, звіти про засідання і підсумки голосування, присутнє посилання на всі ці 

документи. Пошук можна обмежити органом ООН, організацією, що входить в систему ООН 

або типом документу. 

Покажчик засідань (Index to Proceedings) – це інструмент дослідження, що відкриває 

«вікно» до засідання головних органів ООН. Щорічне видання складається з предметного 

класифікатора по всім документам, випущеним протягом певної сесії або року, і 

класифікатор виступів перед відповідним форумом протягом певної сесії або року. 

Система офіційної документації, оновлена в 2016 році, забезпечує повнотекстовий 

пошук документів, виданих з 1993 року; резолюцій всіх головних органів і документів 

пленарних засідань Ради Безпеки з 1946 року; регулярно додаються більш ранні документи. 

Ресурси ООН – це великий алфавітний перелік онлайнових ресурсів в рамках всієї 

системи ООН. 

Бібліотека також надає доступ для користувачів в приміщеннях Центральних установ 

ООН. Бібліотека має підписку на численні електронні джерела, які доступні тільки для 

користувачів в штаб-квартирі ООН. Користувачі можуть автоматично отримувати доступ до 

електронних ресурсів з будь-якого настільного комп'ютера в Центральних установах ООН. 

Доступ також можливий з мобільних пристроїв і ноутбуків з використанням Wi-Fi 

Центральних установ. Користувачі за межами Центральних установ ООН можуть запросити 

віддалений доступ до окремих електронних ресурсів. 

Бібліотека повсякчас розширює свої зібрання цифрових документів. Вона збирає 

цифрові копії документів і публікацій ООН, а також інші матеріали, підготовлені 

Організацією. Програма оцифровки матеріалів Бібліотеки виконує дві найважливіші функції: 

вона зберігає старі історичні документи, а також забезпечує доступ до них в онлайновому 

режимі для багатьох користувачів без шкоди для оригінального документу. 

Висока якість підписаних баз даних, таких як «The Economic Intelligence Unit», 

«OECD iLibrary» і «Hein Online», відкриває доступ до тисяч аналітичних звітів, електронних 

журналів, статей і електронних книг з багатьох тем, що становлять інтерес для членів 

делегацій та співробітників. 

У свою чергу, Консорціум системи Організації Об'єднаних Націй з придбання 

електронної інформації (UNSEIAC) підтримує безперервну роботу щодо підвищення 

ефективності Організації, забезпечуючи механізм покупки і контролю електронної 

інформації для фондів, програм та установ ООН. 
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ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Об’єктивні умови ведення різноманітних видів діяльності (політичної, науково-

дослідної, педагогічної, професійної у багатьох сферах тощо) в перенасиченому 
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інформаційними повідомленнями комунікаційному просторі актуалізують проблему 

модернізації їх інформаційного забезпечення. 

Проблему інформаційного забезпечення педагогічної, освітянської, просвітницької 

діяльності досліджують науковці Державної педагогічної бібліотеки імені Сухомлинського, 

інформаційний супровід політичної комунікації розглядає у багатьох наукових працях 

Т. Гранчак, наукової комунікації – Г. Шемаєва, Т. Ярошенко, професійної комунікації – 

В. Сошинська, Г. Шипота тощо. 

Нові технології створення електронних інформаційних ресурсів корегують моделі 

інформаційного забезпечення та супроводу різних видів комунікації, що викликає 

необхідність аналізу ефективності їх застосування та використання. Аналітичний розгляд 

контенту наукових досліджень проблеми показав, що в публікаціях з питань інформаційного 

супроводу професійно-педагогічної, наукової, політичної комунікації, достатньо повно 

розглядаються інструменти, технології, процеси, моделі інформаційної підтримки даних 

видів комунікацій. Водночас інформаційний супровід професійної комунікації, як правило, 

вивчається у контексті наукової комунікації, у якості сприяння організації запровадження 

наукових розробок або з позиції вивчення стану інформаційного забезпечення окремої 

галузі. З приводу дослідження інформаційної підтримки професійної комунікації 

відокремлено від наукової, зазначимо, що науковці визначають окремо ознаки, властивості і 

функції наукової інформації та інформації професійної, характеризують професійні 

інформаційні ресурси та інформаційні ресурси, які забезпечують науково-дослідницьку 

діяльність. Отже, інформаційний супровід професійної діяльності може бути досліджений, як 

певний вид інформаційного супроводу професійної комунікації.  

У результаті аналізу з’ясовано, що активно проводяться прикладні наукові 

дослідження у сфері інформаційного забезпечення медичної та фармацевтичної галузей, 

туризму, правової науки та митної справи. Необхідною є, на наш погляд, розробка 

концептуального підходу до інформаційного супроводу професійної комунікації в умовах 

запровадження та подальшого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. 

Розглядаючи основні тенденції дослідження інформаційного супроводу професійної 

комунікації, крім відміченої нами наявності багатьох досліджень інформаційного 

забезпечення окремих галузей, зосередимо увагу на наступних, найбільш значимих.  

Кардинальні зміни в організації та управлінні інформаційного супроводу зумовлені 

новим інформаційним середовищем – електронним. Моделювання системи галузевих 

інформаційних ресурсів, управління процесами доступу до професійної інформації стають 

актуальною складовою організації інформаційного забезпечення професіоналів. 

Провідною тенденцією діяльності з формування інформаційного середовища 

професійної спільноти можемо назвати створення інтегрованих інформаційних ресурсів. 

Різноаспектні дослідження інтеграції професійної інформації дають можливість визначити 

найбільш ефективні моделі організації систем корпоративних інформаційних ресурсів, їх 

менеджменту, оптимальних умов надання доступу користувачам. 

Дослідження інформаційних потреб професіоналів дозволило прийти до висновку 

щодо їх значної трансформації. Визначаючи необхідні якості інформаційного 

обслуговування, користувачі віддають перевагу оперативності, доступності повнотекстових 

документів в он-лайн режимі та наявності аналітичної складової професійних інформаційних 

ресурсів. 

Резюмуючи, підкреслимо перспективність комплексного дослідження проблеми 

інформаційного супроводу професійної комунікації, необхідність розроблення інноваційного 

концептуального підходу до формування та управління системами галузевих інформаційних 

ресурсів. Проект вищеназваного дослідження розроблено і буде подано до фахового 

наукового та науково-виробничого періодичних видань з метою широкого дискусійного 

обговорення, як науковцями, так і співробітниками бібліотечно-інформаційних установ. 
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ЄВРОПЕЙСЬКІ МОДЕЛІ  

МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ОСВІТИ  

 

ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

є лідером серед навчальних закладів культури та головним центром вищої бібліотечної 

освіти Півдня України.  

Протягом 47 років кафедрою інформаційної, бібліотечної та архівної справи 

здійснюється підготовка фахівців бібліотечно-інформаційної галузі. Примножуючи кращі 

традиції і здобутки, колектив кафедри плідно працює над стратегією реформування вищої 

бібліотечної освіти. Особлива увага приділяється питанню підвищення якості підготовки 

бібліотечних фахівців з урахуванням максимально можливого приближення до потреб 

практики та орієнтації на європейські моделі професійного навчання.  

Концепція модернізації вищої освіти в Україні передбачає докорінний перегляд і 

створення програми її зближення з європейським науковим простором. Важливим вектором 

інтеграційного процесу в освіті й науці ВП «Миколаївська філія КНУКіМ» вбачає 

формування співдружності з провідними європейськими університетами, зміцнення 

стратегічного партнерства. Вже кілька років поспіль філія співпрацює з університетами 

Польщі, зокрема, з Вищою школою менеджменту та адміністрування в м. Ополє та 

Академією імені Якуба з Парадижу в Гожові Великопольському. Вже традиційним для ВП 

«Миколаївська філія КНУКіМ» стало проведення спільних з польськими університетами 

наукових заходів: веб-конференцій, веб-семінарів за різноманітною актуальною тематикою. 

Також активно практикується обмін досвідом між викладачами філії та польськими 

колегами.  

В контексті реалізації міжнародних студентських програм, студенти ВП 

«Миколаївська філія КНУКіМ» мають унікальну можливість приймати участь у 

міжнародному проекті «Культурно-освітній візит до Європи», який створено польськими та 

українськими партнерами, що передбачає туристичні подорожі країнами Європи за рахунок 

грантових коштів.  

Мета проекту – ознайомлення з мовою та культурою країн Європи, історією 

виникнення Європейського Союзу, здобутками європейської демократії, розширення 

світогляду юних громадян, формування активної громадянської позиції, спрямованої на 

встановлення в Україні європейських стандартів життя. 

Програма передбачає туристичні подорожі країнами Європи. В 2017 році студентам 

було запропоновано туристичний маршрут «Ополє–Прага-Париж-Дрезден–Краків». Таким 

чином, Європа підтверджує готовність до співпраці та подальшої реалізації спільних освітніх 

програм для студентів і викладачів з України. 

Сучасна концептуальна модель становлення бібліотечної освіти, орієнтована на 

європейські моделі навчання та базується на принципах розвитку та укріплення 

партнерських зв’язків університету й бібліотек південного регіону України. Зокрема, 

запровадження в практику освітнього процесу досвіду угод соціального партнерства, що 

передбачає спільну з бібліотеками практикозорієнтовану модель підготовки бібліотекаря 

нової формації. Постійно здійснюється робота щодо використання інноваційних результатів 

діяльності бібліотек в навчальному процесі, участі бібліотекарів-практиків у розробках 

практичної частини освітніх модулів з фахових дисциплін, а також щодо максимального 
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залучення студентів до практичної діяльності бібліотек регіону. Важливими суб’єктами 

новацій, в даному напрямку, виступають: університет, студент, бібліотека. Їх зусилля 

повинні бути максимально консолідовані. 

Реалізуючи стратегію актуалізації бібліотечної освіти в контексті розвитку сучасного 

інформаційного суспільства, формування позитивного іміджу фахівців бібліотечної галузі, 

колективом кафедри впроваджено ряд ініціатив та проектів. Значного масштабу набув 

щорічний Форум бібліотекарів Півдня України «Бібліотека ХХІ ст.: освітній та практичний 

вектори», ініціатором та організатором якого є ВП «Миколаївська філія КНУКіМ». Партнери 

форуму: Одеська національна наукова бібліотека імені М. Горького, Миколаївська обласна 

універсальна наукова бібліотека імені О. Гмирьова, Миколаївська обласна бібліотека для 

юнацтва, Миколаївська обласна бібліотека для дітей імені В. Лягіна, Науково-педагогічна 

бібліотека м. Миколаєва, Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького, ЦБС для 

дорослих м. Миколаєва, Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменка 

м. Миколаєва, Херсонська обласна бібліотека для юнацтва імені Б. Лавреньова та 

Херсонська бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки.  

Організатори форуму поставили за мету – інтегрувати бібліотечну освіту та сучасні 

інноваційні практики для удосконалення бібліотечної галузі Півдня України та підвищення 

професійного статусу бібліотекаря в сучасному суспільстві, якої вони успішно досягли. Під 

час форуму піднімається комплекс проблем, що стосуються шляхів модернізації бібліотечної 

освіти; використання новітніх технологій в освітньому процесі; практичних аспектів 

підготовки сучасного бібліотекаря; формування професійної компетенції бібліотечних 

кадрів; стратегій формування позитивного іміджу фахівців бібліотечної справи; розвитку 

бібліотечної справи на Півдні України; практики інновацій у сучасних бібліотеках; проектної 

діяльності бібліотек. 

Функціональна інтеграція освітньої і бібліотечної діяльності дозволяє бібліотекам 

бути для сучасних студентів своєрідним ареалом засвоєння нових ідей, концепцій, 

технологій, і це є ефективним комунікаційним середовищем, що дозволяє передавати 

інноваційний бібліотечний досвід, накопичений в практичній площині в реалії освітнього 

процесу. В контексті таких професійних комунікацій бібліотеки виступають потужним 

інформаційним, культурним та освітнім центром, діалоговою платформою між учасниками 

освітнього процесу.  

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи ВП «Миколаївська філія 

КНУКіМ» традиційно проводить спільні заходи з бібліотеками регіону, а саме, конференції, 

круглі столи, семінари. Систематичними є організація та проведення тренінгів і майстер 

класів директорів бібліотек Миколаївщини та Херсонщини для студентів спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Бібліотеки регіону є постійною базою 

проходження практики студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа». Почесним для університету є той факт, що студенти даного напряму підготовки є 

членами молодіжних секцій Миколаївської обласної бібліотечної асоціації та 

Миколаївського регіонального відділення Української бібліотечної асоціації.  

Співпрацюючи з бібліотеками, ВП «Миколаївська філія Київського національного 

університету культури і мистецтв» має можливість конструювати нову систему 

взаємозв’язків між університетом та бібліотеками, між теорією і практикою, традиціями і 

новаторством. Розширення і наповнення новим змістом сфери професійних бібліотечних 

комунікацій є домінантною стратегією модернізації вищої бібліотечної освіти, яку 

впроваджує університет.  
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Тетяна Анатоліївна Абрамова, 

бібліограф І категорії наукової бібліотеки  
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культури і мистецтв 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ОБСЛУГОВУВАННІ КОРИСТУВАЧІВ 

 

Обслуговування користувачів – одна з ключових функцій бібліотеки як системи та 

соціального інституту, головна складова її діяльності. Сутність бібліотечного 

обслуговування залишається незмінною, проте функції, які має виконувати бібліотекар, 

сьогодні зазнають кардинальних змін. 

Час не стоїть на місці та вносить свої корективи в процес бібліотечного 

обслуговування. Ми є свідками постійного оновлення різних галузей діяльності бібліотеки, 

зокрема відділу обслуговування, який забезпечує інформацією та документами навчально-

виховний процес та науково-дослідну діяльність університету, є центром розповсюдження 

знань, духовного та інтелектуального спілкування. 

Задоволення інформаційних потреб користувачів відбувається за рахунок 

бібліотечного, бібліографічного та інформаційного обслуговування, під час яких 

реалізовуються такі бібліотечні процеси: 

– замовлення та видача літератури; 

– надання консультацій та допомоги користувачам для самостійного отримання 

документів; 

– створення інформаційно-бібліографічних покажчиків різних видів; 

– проведення тематичних досліджень з метою задоволення інформаційних потреб 

користувачів; 

– організація та проведення виставок. 

Велика кількість різноманітних інформаційних ресурсів, зміни в технологіях надання 

освітніх послуг – залучення електронних ресурсів для навчання та бажання користувача 

відшукати в бібліотеці нові, необхідні йому можливості потребують від бібліотеки нових 

підходів до організації бібліотечного обслуговування.  

Сучасне бібліотечне обслуговування користувачів базується на інтенсивному 

використанні інтернет-технологій. Web-сайт є основною формою надання інформації. 

Сьогодні кожна бібліотека створює та активно розвиває свою власну інтернет-сторінку в 

мережі. Web-сторінки бібліотек стали невід’ємною частиною процесу обслуговування.  

Характерною ознакою розвитку суспільства є те, що інформація існує як в 

традиційному друкованому виді, так і в електронній формі. Проте, поступово збільшуючись, 

електронні ресурси з кожним днем активніше використовуються в бібліотечній практиці. 

В бібліотеках активно розвивається технологія створення електронних колекцій, що 

підвищує якість інформаційного обслуговування та одночасно сприяє вирішенню проблеми 

збереження бібліотечних фондів. Джерелом формування колекцій є цифрові копії найбільш 

цінної та затребуваної частини фонду бібліотеки, електронні документи, які не мають 

друкованих аналогів тощо. 

Значна кількість наукових та науково-технічних видань журналів існує як в 

друкованій, так і в електронній формі. При цьому, придбання електронних версій журналів 

для надання права доступу до них читачів все частіше використовується бібліотеками. 
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Фонди бібліотек активно комплектуються електронними інформаційними ресурсами 

віддаленого доступу. 

Обслуговування внутрішніх та зовнішніх користувачів бібліотечними ресурсами 

здійснюється за допомогою локальної мережі університету/бібліотеки, а доступ до 

розподілених ресурсів світової мережі поєднується з пошуком документів, даних у власних 

електронних каталогах та ресурсах бібліотек. 

Сучасні підходи в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні базуються на вивченні 

специфіки інформаційних потреб, ступеня їх задоволення, рівня науково-інформаційної 

культури користувачів та припускають створення індивідуалізованих систем 

обслуговування, котрі зможуть задовольнити будь-якого користувача, врахувати загальне та 

індивідуальне в його інтересах. Все вище зазначене стає можливим завдяки впровадженню 

електронних технологій в бібліотечну практику.  

 

 

 

УДК 027.7(477.53-25) 

Вікторія Петрівна Балюк, 

провідний бібліограф бібліотеки 

імені М. А. Жовтобрюха Полтавського 

національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

 

З ДОСВІДУ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ М. А. ЖОВТОБРЮХА 

ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА 

 

Нове соціокультурне середовище, глобальна інформатизація та структурні освітянські 

реформи потребували в минулому році від колективу бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка нових 

підходів, які б враховували тенденції розвитку вищої освіти, та займали активну позицію для 

реалізації своєї головної місії, що полягає в забезпеченні доступності документів, інформації, 

знань для ефективного розвитку освітньої та наукової діяльності на основі максимально 

повного задоволення інформаційних потреб науковців, освітян та суб’єктів навчання.  

У 2017 році діяльність бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха була спрямована на 

забезпечення інформаційних потреб професорсько-викладацького складу, студентів, 

аспірантів, науковців, співробітників вишу та стороннім користувачам. З метою досягнення 

якісних змін, спрямованих на актуалізацію діяльності згідно з сучасними потребами 

університету й подальшого інтенсивного його розвитку, пріоритетними напрямами 

бібліотеки були: 

– упровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій; 

– ефективного наукового супроводу інноваційного розвитку бібліотеки в умовах 

якісних змін; 

– поліпшення оперативного інформаційно-бібліотечного забезпечення освітнього та 

наукового процесів; 

– модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної 

інфраструктури бібліотеки для надання якісних бібліотечно-інформаційних послуг та 

універсального доступу до бібліотечних ресурсів та інформації; 

– упровадження в діяльність бібліотеки методів наукометричного та 

бібліометричного аналізу інформаційних потоків; 

– оптимізація діяльності з академічної присутності Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка у всесвітній Інтернет-мережі та входження 

в світову наукову спільноту; 
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–  сприяння ефективності наукових досліджень, поліпшенню показників 

публікаційної активності й цитованності авторів. 

Глобальне й лавиноподібне наростання інформації, зміна засобів комунікацій та 

стрімке вторгнення цифрових технологій в сучасному світі привело до радикальних змін усіх 

напрямів діяльності бібліотеки: від традиційного інструментарію до методів обслуговування, 

доступу до ресурсів і різних форм надання інформації. Відтепер роль і значення бібліотеки 

визначаються не тільки кількістю і різноманітністю її фонду, але й комфортністю послуг, які 

вона може надати. 

Виконуючи постанову Кабінету міністрів України «Про припинення використання 

Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової 

класифікації» відділ комплектування, наукового опрацювання документів та зберігання 

фондів вивчає, індексує нові надходження за таблицями УДК, консультує структурні 

підрозділи бібліотеки щодо впровадження системи УДК в організацію каталогів та фондів.  

У планах:  

 переоблік читального залу періодичних видань,  

 виявлення у фондах інших документів (ноти, карти, платівки тощо). 

Нові можливості в задоволенні інформаційних потреб користувачів відкриває перед 

бібліотекою вільний доступ до Інтернету. ДБА бібліотеки набуває величезної інформаційної 

потужності, об’єднуючи пошукові можливості власного Електронного каталогу з 

необмежними можливостями зовнішніх ресурсів. За рахунок представлених у мережі 

авторитетних баз даних (БД), електронних бібліотек ВНЗ України та інших установ, 

різноманітних порталів, архівів тощо, Інтернет поступово перетворюється на одне з 

пріоритетних джерел для виконання будь-яких запитів, дозволяючи тим самим оперативно 

корегувати пошук і створювати гнучкий пошуковий алгоритм. 

Якщо врахувати, що довідково-бібліографічне обслуговування читачів швидко 

переміщується в електронне середовище, то поява на сайті бібліотеки послуги «Віртуальна 

довідка» (http://lib.pnpu.edu.ua/napisati-nam) є закономірним процесом, що надає можливість 

розширити зону обслуговування за рахунок віддаленого користувача. Робота «Віртуальної 

довідки» ґрунтується на використанні бібліографічної інформації з власних БД. Це дозволяє 

популяризувати інформаційні можливості бібліотеки університету та залучати віддалених 

користувачів до використання її фонду, тим самим підвищуючи відвідуваність бібліотеки. 

У освітній та науковій діяльності активно використовуються інформаційні ресурси 

інституційного репозитарію – «IRPNPU» (Institutional Repositary of Poltava V.G. Korolenko 

National Pedagogical University) – http://dspace.pnpu.edu.ua, який містить 8039 документів. 

У Міжнародному рейтингу репозитаріїв RFNKING WEB OF REPOSITORIES (станом 

на 1 липня 2017 року) Інституційний репозитарій університету «IRPNPU» (Institutional 

Repositary of Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University посідає 1226 позицію з 

2284 репозитаріїв світу, на 29 – серед репозитаріїв вищих навчальних закладів України, які 

увійшли до даного рейтингу (54). Входить до рейтингу Top Institutionals (Кращі інституційні 

репозитарії) на 1210, де представлено – 2197. 

Web-ресурс бібліотеки – сайт (http://lib.pnpu.edu.ua/), виконує інформаційно-довідкову 

функцію та презентує бібліотеку в Інтернеті. Тут розміщена вся інформація, яку бібліотека хоче 

донести до свого читача. На сайті висвітлювалися новини, події, інформація про нові 

надходження навчальної літератури в бюллетні «Нові надходження» 

(http://lib.pnpu.edu.ua/novi-nadhodzhennja-2017 ) та перелік періодичних видань, які отримує 

бібліотека; пропонуються посилання на безкоштовні бази даних, електронні бібліотеки, 

колекції журналів, інформаційні портали, пошукові сервіси.  

У загальноукраїнському Вебометричному рейтингу  бібліотек України Бібліотека 

вишу посіла 81 місце серед усіх бібліотек України (усього в рейтингу – 139 позицій). 

Серед університетських книгозбірень бібліотека імені М. А. Жовтобрюха – на 

28 позиції, серед 46 бібліотек, які увійшли до даного рейтингу (станом на 1 липня 

2017 року). 

http://dspace.pnpu.edu.ua/
http://dspace.pnpu.edu.ua/
http://dspace.pnpu.edu.ua/
http://dspace.pnpu.edu.ua/
http://dspace.pnpu.edu.ua/
http://dspace.pnpu.edu.ua/
http://dspace.pnpu.edu.ua/
http://dspace.pnpu.edu.ua/
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Після проведення конкурсного відбору (Наказ Міністерства освіти і науки України 

№ 1116 від 03.08.2017 р.) надано можливість безкоштовного користування науковою базою 

даних Scopus 68 вищим навчальним закладам та науковим установам України, серед яких і 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 р. № 1286 «Щодо надання доступу 

вищих навчальних закладів і наукових установ, що знаходяться в сфері управління 

Міністерства освіти і науки України, до наукометричних баз даних»). Доступ до електронної 

бази даних Scopus надано у локальній мережі університету з 1 листопада 2017 р. до 

31 жовтня 2018 р. за покликанням з сайту університету та бібліотеки 

(http://pnpu.edu.ua/ua/news.php?news=2133). 

У планах на наступний рік: 

– розширення та вдосконалення роботи з інституційним репозитарієм, створення 

нових зібрань та фондів, представлення на сторінці репозитарію робіт студентів, магістрантів 

та аспірантів університету;  

– подальший розвиток повнотекстових освітніх ресурсів університету на базі 

Електронної бібліотеки, як засобу повного інформаційного забезпечення навчального 

процесу, створення авторизованого доступу до неї через мережу Інтернет; 

– підтримка, супроводження та оновлення веб-сайту бібліотеки з метою надання 

онлайнових інформаційних послуг користувачам бібліотеки та інформування широкого 

загалу фахівців бібліотечної галузі про діяльність бібліотеки засобами Інтернету; 

– оптимізація веб-сайту бібліотеки: аудит сайту з метою виявлення та усунення 

недоліків при користуванні, аналіз пошукових запитів користувачів та удосконалення 

пошукових можливостей баз даних бібліотеки. 

У найближчих планах: упровадження в роботу додаткових послуг, які дозволять 

підвищити якість і комфортність обслуговування, рівень спілкування служби електронної 

доставки документів за запитами користувачів (пошук інформаційних ресурсів, надання 

електронних копій документів, а за необхідності – сканування документів із фондів 

бібліотеки), організація віддаленого обслуговування користувачів на веб-сайті бібліотеки. 

Планується формування віртуальної електронної бібліотеки, котра буде вміщувати всі 

необхідні посилання на ресурси мережі Internet, такі як електронні адреси онлайнових 

періодичних видань – журналів та газет. 

Також у планах: організація та проведення Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Бібліотека вищого навчального закладу в умовах 

трансформаційних змін: відкрита наука, відкритий доступ, цифрова педагогіка» (вересень 

2018 р.). 
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УДК 027.7 

Ігор Савич Бондар, 

доцент, в.о. ректора Київського національного 

університету культури і мистецтв,  

заслужений працівник культури України 

 

БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ПРОСТІР СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ  

ТА НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Бібліотека як культурний феномен існувала багато століть і постійно змінювалась 

внутрішньо та зовнішньо. Незмінними функціями бібліотек були збереження, систематизація 

та розповсюдження знань. З появою навчальних закладів з'явилась необхідність у 

використанні книг в освітніх цілях. З «книгосховищ» бібліотеки перетворились в центри 

доступу до знань. Така зміна місії бібліотек була необхідна у зв’язку з підвищенням 

освітнього рівня суспільства.  

Визначаючи роль та місце бібліотеки в інформаційному просторі університету, слід 

відмітити, що важливою умовою успішного функціонування вишу є швидкий та 

результативний обмін інформацією між структурними підрозділами, що дозволяє їм якісно 

виконувати свої функції та реалізовувати потреби.  

Наукова бібліотека займає особливе місце в науково-інформаційному просторі 

університету, оскільки, виконуючи свої основні функції (зберігання та розповсюдження 

інформації), вона є також посередником між інформаційними ресурсами та користувачами 

інформації.  

Навчальний заклад формує уміння навчатись, відшукувати інформацію та 

отримувати з неї необхідні знання. Серед цих процесів особливого значення набуває 

організація інформаційного забезпечення освіти та підвищення рівня інформаційної 

культури всіх категорій користувачів. Процес формування інформаційної культури читачів 

потребує диференційного підходу, підбору методик та навчальних програм з урахуванням 

професійної спеціалізації користувачів (студентів), ступеня їх інформаційних потреб та 

інформаційної обізнаності, рівня володіння комп’ютером. Важливо навчити студентів вільно 

орієнтуватися в інформаційному просторі, вміти формувати свої запити при відборі 

інформації, правильно оцінювати та обробляти інформацію, самостійно конструювати свої 

знання, правильно використовувати різноманітні інформаційні ресурси. Реалізація цих 

умінь – основна задача наукової бібліотеки університету. Переоцінка ролі та значущості 

бібліотеки в університеті перетворює її з допоміжної в рівнозначну з іншими структуру, 

діяльність якої суттєво впливає на всі підсистеми та напрямки діяльності вишу. Зміцнюється 

авторитет бібліотеки в освітньому процесі, оскільки бібліотека займає провідну позицію в 

задоволенні інформаційних потреб студентів, науково-педагогічного складу та 

співробітників університету. 

Слід зазначити, що в формуванні інформаційної обізнаності велике значення відіграє 

рівень розвитку самої бібліотеки, рівень її технологічно оснащення. Стратегія розвитку 

бібліотеки повинна бути направлена на безперервне вдосконалення своєї діяльності, яка має 

бути орієнтована на передовий бібліотечний досвід в сучасному світі. Беззаперечно важлива 

роль бібліотеки як інформаційного центру, який здійснює збереження та передачу людських 

знань, культурних та духовних цінностей, зафіксованих на різноманітних носіях інформації. 

Однією з необхідних умов формування інформаційної культури майбутнього є забезпечення 

доступності інформації, в тому числі через створення єдиного інформаційного простору. 

Реалізація цих умов забезпечується новими інформаційним технологіями, які, в свою чергу, 

підвищують рівень грамотності суспільства.  

На сьогоднішній день наукова бібліотека КНУКІМ може запропонувати 

користувачам наступні послуги , а саме: віртуальна довідка, МБА, електронна доставка 

документів, визначення індексу УДК, інформаційно-бібліографічний супровід науково-
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педагогічного складу університету. Одночасно бібліотека може задовольнити інформаційні 

потреби такими інформаційними продуктами, як: бібліотрансформер, мультимедійні 

інформаційні ресурси (лонгріди, стрічки часу, інтерактивні плакати та презентації, віртуальні 

виставки). Обслуговування користувачів відбувається як у традиційній так і в електронній 

формі, завдяки можливостям дистанційно задовольнити їхні вимоги. Працює 

університетський репозитарій наукових текстів Цей перелік не є статичним, інновації 

впроваджуються в бібліотечну діяльність і бібліотека відповідає визначенню 

«Бібліотека 2.0» та нарощує свій потенціал. 

Діяльність наукової бібліотеки впливає на всі підрозділи університету. З кожним 

днем її роль у забезпеченні навчального процесу лише збільшується, разом з тим 

збільшується і рівень відповідальності за надану інформацію. Якщо порівнювати з іншими 

структурними підрозділами вишу, бібліотека – більш чуттєва до змін, оскільки її стосуються 

практично всі процеси, що відбуваються чи плануються в університеті. Для того, щоб 

залишатися на відповідному високому рівні в структурі вишу, бібліотека та її співробітники 

повинні максимально заявити про себе, свої ресурси, обґрунтовувати необхідність тих чи 

інших рішень. 

 

 

 

УДК 028.8:615.85 

Лілія Василівна Борисенко, 

бібліограф ІІ категорії наукової бібліотеки  

Київського національного університету 

 культури і мистецтв 

 

БІБЛІОТЕРАПІЯ ЯК НОВА ФОРМА БІБЛІОТЕЧНИХ ПОСЛУГ 

 

Книги супроводжують нас протягом усього життя. Ще в лоні матері нас привчають до 

прослуховування літератури. Це позитивно впливає на наш розвиток та емоційний стан. Як 

не дивно, але подібна процедура має свою назву – бібліотерапія.  

Як зазначає викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності 

Білоцерківського інституту економіки та управління Відкритого міжнародного інституту 

розвитку людини «Україна» Жанна Вертій: «Бібліотерапевтичний напрям діяльності 

бібліотек фахівці розробляли в різні історичні періоди. Науковці та практики протягом 

тисячоліть намагалися з’ясувати, якою мірою бібліотерапія справляє лікувальний вплив на 

читача. Як за допомогою читання, спеціально підібраної літератури можна досягти 

оптимізації його психічних реакцій, а отже, і фізіологічних та біологічних процесів його 

організму? Як спілкування з книгою допомагає людині послаблювати або підсилювати свій 

емоційний стан, досягати духовної рівноваги?» [3, с. 202]. 

Лікування книгою прийшло до нас з Греції. Платон і його послідовники 

рекомендували звертатися до книг, щоб заліковувати душевні рани. Згодом подібне 

лікування активно почали використовувати у своїй діяльності церковні бібліотеки. За однією 

з версій вважається, що бібліотерапія практикувалася до епохи Відродження, допоки 

література  стала доступною широкому загалу [2]. 

Наукове обґрунтування та перша офіційна згадка терміну «бібліотерапія» припадає на 

1916 рік, коли він був визнаний Асоціацією бібліотек США [1].  

На розвиток та поширення бібліотерапії вплинули праці З. Фрейда, І. Павлова, 

К. Платонова, В. Бехтерєва, М. Рубакіна  та ін. [6]. 

Питанням практичного використання та історії бібліотерапевтичної практики 

(особливо у роботі з дітьми) присвячені публікації українських бібліотечних фахівців 

І. Гички, Д. Іваницької, Т. Каламай, О. Купіної, Л. Лугової, психологів Ю. Стадницької, 

І. Карівець та ін. [7]. 
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Що ж саме розуміється під бібліотерапією? Це комплексна діяльність, що забезпечує 

подолання ряду внутрішніх бар’єрів та передбачає читання, прослуховування книг або 

спеціально підібраних текстів з інших інформаційних ресурсів з подальшим їхнім аналізом. 

Це сприяє формуванню стресостійкості до неординарних життєвих ситуацій . 

У статті з електронної «Української бібліотечної енциклопедії» зазначається, що: «Як 

міждисциплінарна галузь наукового знання бібліотерапія використовує досягнення 

бібліотекознавства і книгознавства (особливо соціології бібліотечної справи, 

бібліопсихології, психології читання), літературознавства (історії літератури та літературної 

критики), педагогіки, психології і медицини (переважно психіатрії та психотерапії) та 

ін.» [7]. 

Як бачимо проблематика бібліотерапії не залишалася поза увагою фахівців, але на 

достатньому рівні ще не розроблені ні практичні ні теоретичні аспекти. Та незважаючи на це 

бібліотерапія практикується у більшості країн світу. Наприклад у США на разі діє сім 

центрів які займають проблематикою лікування книгою (словом), а у Великобританії 2013 р. 

була затверджена державна програма, згідно з якою спеціалісти можуть призначати у якості 

лікування книгу з затвердженого списку спеціальної літератури відповідно до захворювання. 

Подібні програми та центри також функціонують в інших європейських і азіатських країнах. 

В Україні бібліотерапевтичні практики частково взяли на себе бібліотеки.  

Так, у Стрийській РДБ діє комплексна цільова програма «Дитина, що передбачає 

організацію спільної бібліотерапевтичної роботи зі службою що займається справами 

неповнолітніх, а також Асоціацією інвалідів. У Львівській МЦБС створено програму «Біда 

чужою не буває», яка передбачає роботу з дітьми-сиротами та дітьми з обмеженими 

можливостями. Бібліотерапевтичним напрямом Львівські бібліотечно-інформаційні центри 

займаються в дошкільних закладах для дітей з вадами зору, в обласних лікарнях з проблем 

Чорнобиля, в інтернатах для розумово відсталих дітей. Такі програми покликані допомагати 

дітям адаптуватися у колективі, створити для них умови проведення дозвілля та духовної 

підтримки шляхом індивідуального та колективного читання. Подібною діяльність 

займаються  бібліотекарі Дрогобицької МЦБС, Городоцької РЦБC [5].  

На сьогоднішній день бібліотерапії потребують не тільки діти, а й військові, котрі 

були у гарячих точках. Так, Малинські бібліотекарі зібрали більше ста книг до 

Житомирського військового госпіталю, де проходять реабілітацію військовослужбовці, після 

участі в АТО на Сході України.  

Такою практикою займається Виноградівська районна бібліотека, наукова бібліотека 

Університету державної фіскальної служби України, Вінницька обласна бібліотека 

ім. К. А. Тімірязєва, Обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича тощо. 

Як бачимо на даному етапі бібліотеки надають не тільки корисні модернізовані 

послуги, реформуються в інформаційні центри, а й стають центрами своєрідного зняття 

психологічного стресу, «аптекою для душі», намагаються лікувати понівечені душі книгою, 

відволікати від суворої буденності.  

Отже, ґрунтовне розроблення теорії і практики бібліотерапії в Україні вкрай 

необхідне, адже як  порівняно молода наука бібліотерапія  вирізняється недостатньою 

систематизованістю та термінологічною нечіткістю. А у підготовку кадрів бібліотечних 

фахівців обов’язково має бути включене вивчення психологічних аспектів читання та 

підбору літератури. 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ЯК ЛЕКЦІЙНИЙ МАЙДАНЧИК 

 

Лекція є складовою науково-інформаційної діяльності НБ, хоча у традиційному 

розумінні виклад матеріалів у формі лекції є прерогативою навчальних закладів. Останнім 

десятиліттям набуває сили практика проведення публічних читань для широкого кола 

слухачів.  

Теоретичне обґрунтування необхідності науково-інформаційної діяльності у 

бібліотеці було доведено такими дослідниками, як В. Зайцев, Л. Дубровіна, І. Курас, 

І. Полякова, П. Буг, А. Тавальбех та ін. Метою поданої роботи є вивчення проведених лекцій 

на базі наукових бібліотек. 

Дослідження було проведено шляхом моніторингу науково-інформаційної діяльності 

на офіційних веб-сайтах НБ, їх блогах та сторінках у соціальних мережах. Загалом було 

проаналізовано роботу 30 бібліотек для дорослих національного, державного та обласного 

значення. Хронологічні рамки пропонованої роботи охоплюють період з червня 2017 р. по 

2018 р. 
 

Установа регіонального 

рівня 

Установа міжнародного / 

національного рівня 

Наукова бібліотека 

формат 

плановий                   проект 

захід (лекція) 

 

за періодичністю 

 

одноразово           циклічно 

формат 

проект 

 

лекція за певною темою 

 

за географ. чинником 

регіонал            загальнодерж. 

за періодичністю 

 

однораз.      циклічно 

 

Таблиця 1. Система організації лекційних зустрічей на базі НБ упродовж  

2017–2018 рр. 

Розглянемо лекції, які проводилися установами регіонального рівня (див. табл. 1). 

Встановлено, що лекції цими організаціями здійснювалися у рамках певного проекту або 

планового заходу у форматі багаторазових зустрічей або одноразово. Спочатку візьмемо до 

уваги лекції, які проходили циклічно. З другого півріччя 2017 р. до 2018 р. установами 

регіонів було проведено курс лекцій з медицини та популярної науки. Наприклад, серія 

лекцій з акушерської тематики у РОУНБ. Слід відзначити проект – «More Knowledge», курс 

нестандартних міні-лекцій 15×4 Talks, за яким відвідувачам пропонувався короткий виклад 
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інформації з різних галузей науки [1–3]. За вказаний період регіональні організації 

реалізували 2 проекти: на Одещині – «Intellectuarium» з популяризації анатомічних й 

зоологічних знань (ОУНБ ім. М. С. Грушевського) та на Волині – «Quantum» за технічним 

спрямуванням (РОУНБ, ВОУНБ ім. О. Пчілки) [4–6]. Що ж до лекцій, які установи регіону 

провели одноразово, маємо, наприклад «Ребро Адама і Кров Єви: про любов» від 

благодійного фонду «Бджілка» (ОУНБ імені М. С. Грушевського) [2]. 

Щодо зустрічей, які були ініційовані установами міжнаціонального / 

загальнодержавного рівня (див. колонка ІІ табл. 1), то їх заходи реалізувалися у рамках 

певного проекту за одною темою на регіональному або національному рівні. Наприклад, на 

обласному рівні USAID у 2017 р. запровадила право-просвітницький захід «Я маю право!» 

(ОННБ). Відносно національного рівня, то у 2018 р. за ініціювання Американської Ради з 

міжнародної освіти запроваджено проект SAIUP з академічної доброчесності у ТОУНБ, 

ДОУНБ Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, ЖОУНБ ім. О. Ольжича та ін. [1].  

Найбільш важливим елементом у системі організації лекційних зустрічей є НБ (див. 

колонка ІІІ табл. 1). Відповідно отриманим даним, бібліотека проводить лекції циклічно або 

одноразово. Відзначимо, які курси були запроваджені у НБ. Полтавська бібліотека провела 

лекції з циклу «Арт-мандрівки вулицям Полтави» й «Видатні постаті культури та 

мистецтва», Львівська – ряд лекцій з садівництва, Дніпропетровська – з японознавства й 

бібліотерапії [3]. Далі проаналізуємо лекції, які проводилися НБ за визначеною темою один 

раз. Питома частка з них ті, які приурочені до свят та ювілеїв. Так, до Всесвітнього дня 

здоров’я у ХДНБ ім. В. Г. Короленка було проведено лекцію «Геніальні люди і медицина» та 

до 160-річчя від дня народження княгині М. Г. Щербатової – «Остання володарка Немирова» 

(ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва). 

Загалом у досліджуваних нами бібліотеках за 2017 р. було проведено 35 та за 2018 р. – 

61 лекцію.  

На даному етапі важливо встановити яке місце відводиться лекціям у науково-

інформаційній діяльності НБ (на прикладі НБУВ) (див. діаграма 1, 2). Як бачимо, як за 

планом, так і за звітом, семінари, тренінги та лекції займають чільне місце. Лекції майже 

вполовину поступаються семінарам й тренінгам, але велика частка доповідей дозволяє 

виснувати про актуальність такого формату зустрічей.  

 
Діаграми 1, 2. Науково-інформаційна діяльність НБУВ за 2017–2018 рр. 

 

Відповідно зібраним даним більшість зустрічей проводилися з історії, медико-

біологічних знань, методології наукових досліджень, а меншість – з вибору професії, 
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державотворчих аспектів та дозвілля (див. категорію інше). Наприклад, щодо захоплень була 

проведена лекція «Концептуальна фотографія» (ЗОУНБ). Це свідчить про те, що 

соціокультурна діяльність бібліотеки спрямована на підтримку розвитку наукових навичок, 

знання історії та охорони здоров’я, що відповідає загальнодержавній стратегії. Ті ж лекції, 

які ми віднесли до категорії «інше», є непрофільними для НБ, що пояснює їх 

несистематичність проведення [1].  

Щодо «приналежності» доповідачів, слід зазначити, що більшість таких зустрічей 

проводили запрошені спікери. Це пояснюється необхідністю фахової підготовки та 

володінням ґрунтовних знань при розкритті теми. Наприклад, тема «Ідеальна соціально-

економічна система для України» потребує обізнаності в економіці (проводилася ректором 

Міжнародного інституту бізнесу О. Савченко в ОУНБ ім. М.С. Грушевського). Лекції, які 

проводилися співробітниками НБ, були або приурочені до знаменних дат та ювілеїв 

видатних постатей, або розкривали цінність фондів цих установ [3]. 

Відносно ініціаторів лекційних зустрічей у бібліотеці можемо стверджувати, що 

більшість доповідей було прочитано за пропозицією іншої установи. Якщо частка 

прочитаних лекцій працівниками НБ коливається від 15–25%, то показник бібліотеки в 

організації такого роду заходів значно вищий – 35–40%. Водночас спостерігаємо вплив 

сторонніх установ. Наразі НБ по відношенню до інших установ займає другорядну позицію. 

Відмова у прийнятті пропозиції від партнерів / сторонніх організацій може звузити 

співробітництво. Тому бібліотека має перехопити ініціативу й власноруч запрошувати до 

участі різнорідні соціальні інститути. 

На противагу від навчальних закладів, бібліотека дає можливість проводити 

нетрадиційні лекції: лекція-тренінг, лекція-бесіда, лекція-диспут, лекція-презентація, міні-

лекція, відео-лекція тощо.  

Таким чином, проведення лекцій на базі бібліотеки останнім часом набуває 

популярності. Такі зустрічі повинні стосуватися розкриття суспільно-значимих, але 

вузькоспеціалізованих тем, пояснення якої буде здійснено фахівцем. При організації лекцій 

бібліотека має виступати ініціатором, що дозволяє підбирати установи, спікерів та теми 

лекцій відповідно річного плану та стратегії розвитку НБ.  
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БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ –  

ПРОСТІР РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

В усі епохи розвитку людства бібліотеки, як соціальний інститут співвідносилися з 

пріоритетами  поступу суспільства, в якому існували (змістовним наповненням, вектором 

задач, визначенням функцій).  
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В сучасному світі інтелектуальний капітал в більше ніж природні ресурси визначає 

успіх високорозвинених країн.  Лідерство забезпечують перш за все когнітивні 

компетенції — навички мислення, творчі здібності, які  уможливлюють ефективну адаптацію 

до перемін. Одне з підтверджень цього висновку - визнання на Давоському економічному 

форумі (2015 р.) компетенцій, важливих для успішного розвитку справи, бізнесу, отже й 

особистості в найближчі кілька років (до 2020 р.). Найважливішою, винесеною на перше 

місце є компетентність у вирішенні комплексних проблем. Далі в порядку  зменшення 

вагомості зазначалися: критичне мислення, креативність, управління людьми, узгоджені дії з 

іншими людьми, емоційний інтелект, експертна оцінка і прийняття рішень, орієнтація на 

надання послуг, ведення переговорів, гнучкість мислення [1].  

Сьогодні необхідність безперервної освіти стала очевидною. Набуті знання, якщо їх 

не оновлювати, швидко застарівають, фахівцю, щоб бути затребуваним, необхідно 

систематично поповнювати їх та творчо використовувати при розв’язанні професійних 

проблем. Тому підносяться цінності самоосвіти, саморозвитку та самовиховання. 

Актуальності набувають   вміння і бажання студентів та фахівців вчитися протягом життя.  

Бібліотека як підрозділ університету робить вагомий внесок у виховання майбутніх 

фахівців. При цьому враховується, що активізації розвитку і саморозвитку користувачів 

сприяє дотримання певних правил. Зокрема, важливо спиратися на їхні пізнавальні та фахові 

потреби й інтереси. Формування замовлень на докомплектування бібліотечного фонду 

відбувається за попередніми замовленнями кафедр. При визначенні тематики інформаційних 

та культурно-просвітніх заходів враховується зацікавленість користувачів і можливість 

подальшого застосування ними одержаної інформації у професійній (навчальній, науковій) 

діяльності. Сприяє ефективній роботі з читачами оптимальне поєднання традиційних та 

інтерактивних методів, використання сучасних можливостей інформаційних технологій. 

Налагодження з користувачами активної комунікації  для з’ясування їхнього кола інтересів, з 

одного боку, пощуку нових форм і методів для їх задоволення бібліотечними засобами, з 

іншого. Важливим є створення комфортного для відвідувача середовища в бібліотеці, 

забезпечення сприятливого для навчання та наукової роботи емоційного фону оскільки 

емоційний стан впливає на працездатність, ефективність роботи відвідувачів.   «Результати 

емпіричних досліджень, проведених в українській вищій школі, свідчать про те, що  при 

переживаннях позитивних емоцій під час навчальних занять, працездатність студентів 

збільшується на 30-40%, а на емоційності ґрунтується близько 30% чинників, які формують 

ставлення студентів до лекцій» [2]. Можна припустити, що ті ж чинники впливають на 

ставлення студентів до відвідування бібліотеки. 

Прагнучи до ефективного виконання своїх задач, бібліотека як підрозділ Київського 

національного університету, дотримуючись балансу у різних напрямах бібліотечно-

бібліографічної  діяльності: 

 докладає зусиль для створення й підтримання комфортного для відвідувачів 

фізичного середовища (відремонтовані приміщення, естетичні інтер’єри, тощо); 

 для максимального забезпечення результативної навчальної й наукової діяльності 

користувачів налагоджує ділове партнерство з іншими підрозділами університету та 

студентством, узгоджуючи спільні плани, дії; 

 для розвитку емоційної сфери користувачів проводить низку культурно-

мистецьких заходів; 

 вивчає та інтерпретує досвід колег, сучасні бібліотечні тренди, шукає ефективні 

рішення для подальшого власного розвитку. 
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БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ ЯК КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР 

 

Культура є складним багатофакторним явищем, що охоплює всі сфери 

життєдіяльності людини. Ключову роль у формуванні цінностей культури відіграє 

просвітництво, яке розглядається як соціально-педагогічний феномен.  

Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв є 

потужним інформаційним та культурним осередком, забезпечує інформаційну підтримку 

навчального процесу та наукової діяльності університету. Основний пріоритет наукової 

бібліотеки – розширення меж культурно-просвітницької діяльності, адже нова концепція 

системи освіти і національного виховання вимагає від сучасної бібліотеки упровадження 

нових форм і методів роботи з користувачами. 

Розбудова наукової бібліотеки відбувається за підтримки Президента університету 

Михайла Михайловича Поплавського, фундатора бібліотеки.  

Сьогодні бібліотека – науково-інформаційний, освітній та культурний центр 

університету. Трансформація усіх напрямків діяльності сприяє підвищенню авторитету 

бібліотеки, зміцненню наукових контактів із провідними бібліотечними установами країни. 

Працівники бібліотеки активно долучаються до заходів Української бібліотечної асоціації. 

За 55 років накопичений і систематизований великий масив інформації, що забезпечує 

традиційними та електронними ресурсами навчальний процес і наукову діяльність 

університету. Провідним напрямом роботи є культурно-просвітницька діяльність. Заходи, що 

проводяться Науковою бібліотекою КНУКіМ, сприяють розширенню світогляду, формують 

нові інформаційні потреби та спонукають студентів до користування послугами бібліотеки. 

Організація виставок нових надходжень, тематичних виставок та оглядів літератури, 

проведення «Днів кафедр», «Днів інформації», занять з основ бібліотечно-бібліографічних 

знань із студентами та аспірантами вишу сприяє формуванню культури читання, 

популяризації книг та творчості українських авторів.  

Сучасним та незвичним для середньостатистичної бібліотеки заходом був «Тиждень 

книги-2017», у рамках якого пройшли круглі столи та лекції від українських та зарубіжних 

науковців, фахівців бібліотечної, видавничої, інформаційної справи; виставки наукових 

доробків кафедр та факультетів вишу (зокрема, «Виставка артбуків студентів кафедри 

графічного дизайну і реклами»), презентації нових видань.  

Наукова бібліотека має на меті збереження культурних цінностей у площині 

сучасного бачення, тому провела Фестиваль «Бібліотечний MAINSTREAM, у рамках якого 

відбулися: фотовиставка «Красуні України»; виставка гобеленів дизайнера Оксани Чуєвої; 

зустріч студентів і науково-педагогічного колективу вишу із президентом Всеукраїнського 

рейтингу «Книжка року» Костянтином Родиком; літературно-художня імпреза «Бандура як 

душа народу…»; заходи «Хмарні технології в бібліотеці: трансформація бібліографічної 

діяльності» та «Сучасні технології зберігання документів у бібліотеці».  

Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв 

ініціювала та спільно з кафедрою міжнародного туризму факультету готельно-ресторанного і 

туристичного бізнесу і Київським міським будинком вчителя організувала роботу 

Культурологічної студії Автентика, у рамках якої упродовж 2017 року проведено 4 

персональні виставки: члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України 

Марини Саркісян, члена Національної спілки художників України Марії Гринюк, народного 
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майстра з Черкащини Валентини Мірошник та члена Національної спілки майстрів 

народного мистецтва України Олесі Вакуленко. 

Наукова бібліотека має свою Арт-галерею, де постійно проходять виставки та 

презентації (одна з них – персональна виставка витинанок Наталії Фесенюк «Витинанки 

долі»). 

Функціонування локальної мережі та використання програмного забезпечення «УФД-

Бібліотека» дозволяє автоматизувати всі основні бібліотечні процеси і налагодити 

комунікативний обмін інформацією у корпоративній мережі університету. 

Варто пам'ятати, що бібліотека існує не сама для себе. Вона – інституція, структура, 

що приречена на вічне обслуговування. І буде жити до тих пір, поки до неї масово 

звертатимуться користувачі за знаннями, інформацією, духовними цінностями. Однак 

виклики ХХІ століття змушують переосмислити соціальні та культурні функції, які сьогодні 

реалізує бібліотека. Відбуваються процеси модернізації, і у таких умовах бібліотека є 

публічним простором, що орієнтується на запити і потреби своїх користувачів, системою, що 

постійно розвивається, змінюється, трансформується з традиційної бібліотеки в науково-

інформаційний центр.  
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КОРИСТУВАЧІВ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 

З розвитком мережі Інтернет спостерігається тенденція стрімкого збільшення 

категорії відділених від бібліотеки віртуальних користувачів. І саме бібліотеки повинні стати 

провідниками нової культури – віртуального інформаційно-бібліографічного 

обслуговування, що забезпечує доступ до інформації в електронному вигляді й можливість 

інтерактивного спілкування в інформаційному всесвіті.  

Затребуваність віртуальних способів спілкування в суспільстві забезпечує 

необхідність використання віртуальної реальності в інформаційно-бібліографічному 

обслуговуванні користувачів університетської бібліотеки, адже традиційні форми й 

технології, не дивлячись на свою актуальність, вже не можуть у повному обсязі 

задовольнити інформаційні потреби сучасних науковців, викладачів і студентів. 

У вищих навчальних закладах України триває процес масштабного впровадження 

електронних освітніх ресурсів у навчальний процес. У цьому контексті підвищується роль 

бібліотеки ВНЗ до рівня інноваційно-орієнтованого комунікаційного центру, на базі якого 

здійснюється взаємодія користувачів бібліотеки з мережевими навчально-методичними, 

науковими, довідковими електронними ресурсами. Виконання такої відповідальної ролі 

передбачає перехід освітньої та інформаційної функцій бібліотеки на більш високий рівень 

забезпечення усіх учасників навчального й наукового процесів повною, оперативною та 

релевантною інформацією. 

Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету (КДПУ) активно 

використовує мережеві інформаційні технології для вирішення великого спектру завдань, 

пов'язаних з науковою, освітньою, професійною діяльністю. Загальновизнано, що найбільш 

ефективно інформаційно-бібліографічне обслуговування для потреб науки та освіти 

досягається за допомогою створення й функціонування веб-сайту бібліотеки, що стає 

об'єктивною необхідністю забезпечення різних засобів доступу до інформації. Важливим 
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елементом його структури є відображення інформації про електронні ресурси й надання 

електронних послуг. 

Онлайновий багатоаспектний оперативний бібліографічний пошук інформації 

забезпечує електронний каталог, що відображає фонд бібліотеки КДПУ. Активне звернення 

користувачів до електронного каталогу зумовлено його доступністю в будь-який час доби, 

простотою використання, доволі великим хронологічним охопленням, можливістю 

оперативно скорегувати пошук.  

Важливою особливістю електронного сервісу бібліотеки КДПУ є забезпечення 

доступу віддалених користувачів до електронних ресурсів власної генерації бібліотеки 

(лінійні бібліографічні ресурси), зокрема бібліографічної продукції – тематичних списків 

літератури, списків нових надходжень, бібліографічних покажчиків (біобібліографічних, 

тематичних, краєзнавчих), віртуальних виставок, інформаційних і тематичних оглядів, 

створених на допомогу навчальній, науковій і професійній діяльності.  

Розширити зону інформаційно-бібліографічного обслуговування за рахунок 

віддалених користувачів спонукало бібліографів створити «Віртуальну бібліографічну 

довідку». Бібліографи виконують різноманітні види запитів: адресні, тематичні, 

фактографічні, уточнюючі. Пошук інформації здійснюється бібліографами на основі 

електронного, традиційного каталогу й картотек та мережі Інтернет. Користувач отримує 

відповідь на вказану адресу електронної пошти у вигляді бібліографічного списку 

літератури, яка є у фонді книгозбірні, та списку джерел пошуку інформації (електронні 

ресурси) в Інтернеті.  

Бібліографи головним своїм завданням вважають оперативне надання відповідей на 

запити віддалених користувачів із забезпеченням надійності та повноти інформації, 

комплексність обслуговування, що включає надання як бібліографічної, так і повнотекстової 

інформації, пріоритетне використання електронних ресурсів у задоволенні запитів. Відповіді 

на запити користувачів викладено в «Архіві виконаних довідок» на сайті. Інтенсивність 

запитів достатньо велика, адже актуальність послуги очевидна, – це зручний і оперативний 

спосіб отримання інформації, що дозволяє значно скоротити час самостійного пошуку та 

отримати кваліфіковану відповідь провідних фахівців.  

Ефективною формою диференційованого інформаційно-бібліографічного 

обслуговування науковців вишу є систематичне забезпечення бібліографічною інформацією 

у відповідності з науково-дослідними темами кафедр. Технологічною основою 

бібліографічного інформування кафедр є електронна розсилка інформаційних списків – 

обов’язковий елемент електронного сервісу. 

У практику інформаційно-бібліографічної діяльності ввійшов особливий напрям 

віртуального бібліографічного обслуговування – вебліографія. 

На сайті бібліотеки КДПУ розміщено навігаційну рубрику «Інтернет-ресурси», і для 

швидкого знаходження ці ресурси відповідно впорядковані та структуровані. Рубрики 

включають підрубрики, де розміщені гіпертекстові назви інтернет-ресурсів. Бібліографи у 

віртуальному інформаційно-бібліографічному обслуговуванні орієнтуються виключно на 

якість сайтів. Насамперед, якісні результати пошуку повинні відповідати трьом критеріям 

одночасно: вони надходять з веб-сайтів, що заслуговують на довіру й рекомендовані 

авторитетними бібліотечними фахівцями; містять найсвіжішу наявну інформацію; є 

абсолютно релевантними запиту. 

Отже, комплексний підхід до електронного інформаційно-бібліографічного 

обслуговування допомагає створювати віртуальну модель бібліотеки КДПУ, розширювати 

сферу її можливостей, залучати нових користувачів, упроваджувати інноваційні форми 

електронних бібліотечно-бібліографічних послуг, що сприяє задоволенню інформаційних 

потреб користувачів, високій якості віртуального обслуговування й удосконаленню тривалої 

та ефективної комунікаційної взаємодії бібліотеки й користувачів. 
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старший науковий співробітник 
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ІСТОРІЯ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ  

(1917–1921 РР.): БІБЛІОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА 

 

Проголошення незалежності України дало змогу повернутися до вивчення історії 

України з національних позицій та в контексті загальноєвропейської історії. Прикладом є 

один з найвизначніших етапів в історії визвольних змагань українського народу – 

революційна доба 1917–1921 рр., основи досліджень якого були закладені учасниками і 

свідками тих подій, згодом представниками української еміграції, а в подальшому їх 

нащадками з української діаспори країн Заходу. Нині доступність праць українських вчених 

із-за кордону, масова поява нових робіт з цієї тематики в Україні зробили її однією з 

найпоширеніших серед вітчизняних істориків і літераторів та викликали потребу 

систематизації усіх досліджень для сприяння подальшій науковій діяльності.  

Аналіз бібліографічних джерел з теми дозволяє поділити їх на дві групи: 

безпосередньо присвячені цим подіям [2] та ті, в яких частково подано описи літератури і 

джерел з цієї тематики [1]. Водночас усі бібліографічні посібники як першої, так і другої 

групи можна розділити на загально-тематичні: О. Підгайний «The Ukrainian Republic in the 

Great East-European Revolution» [Українська Республіка у Великій Східноєвропейській 

революції], М. Тарнавська «Українська національна революція в поезії 1917–1967) та вузько-

тематичні: з воєнної історії Української революції або воєнно-революційної теми, 

національно-державного будівництва, зокрема діяльності Української Центральної Ради 

(УЦР), з проблем соборності українських земель і державних утворень, з питань 

більшовицьких репресій, суспільно-політичних та економічних процесів. Серед другої групи 

виокремимо: К. Купченко «Українська військова література 1914–1923» (Літопис Червоної 

Калини), П. Зленко «Українські Січові Стрільці» та «Січові Стрільці» (Варшава; Львів,  

1935–1936), його ж «Зимовий похід» (Прага, 1935), Л. Шанковський «Бібліографія до історії 

українського повстанського руху під час визвольної війни 1917–1920 рр. і після неї,  

1921–1924 рр.». 

Питанням національно-державного будівництва приурочено покажчики: «Українська 

Центральна Рада: сторінки історії» (Харків, 1999), «Українська Центральна Рада як чинник 

національної державності» (Запоріжжя, 2017) та ін. Проблемі соборності присвячено сучасні 

посібники: «Українська соборність: ідея, практика, проблеми (до 85-річниці проголошення 

Акту Злуки УНР та ЗУНР) (Запоріжжя, 2004), «Соборність України: від ідеї до сьогодення 

(до Дня Соборності України)» (Краматорськ, 2015) та ін. 

Література й документи про репресії у революційний період подано, зокрема, у 

покажчику «Репресії в Україні (1917–1990 роки» (Київ, 2007), в анотованому покажчику 

архівних кримінальних справ «Основного» фонду СБУ «Репресії проти учасників 

антибільшовицького руху в Україні (1917–1925 рр.) (Харків, 2015) та ін. 

За жанровою різновидністю крім тематичних виділяємо: біобібліографічні покажчики, 

історично-краєзнавчі, покажчики змісту періодичних видань, персональні бібліографії 

дослідників цього періоду та анотовані покажчики захищених дисертацій. 

Найбільш опрацьованою у біобібліографічному плані є постать М. Грушевського. У 

1930 рр. вийшов перший покажчик на честь С. Петлюри, а наприкінці 1980-х рр. – 

В. Винниченка. Тільки у період незалежності України побачили світ персональні покажчики 

на честь гетьмана П. Скоропадського та командувача селянсько-повстанським рухом у 

центральних і південних регіонах України – Нестора Махна. У регіональному контексті 
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виокремлюємо біобібліографічні нариси і покажчики, присвячені діячам Західноукраїнської 

Народної Республіки (ЗУНР) – Л. Бачинському, Є. Коновальцю, Г. Коссаку та І. Калиновичу. 

Масштабним і узагальнюючим джерелом є метабібліографічний посібник «Українські 

персональні бібліографічні покажчики» (Київ, 2015), що включає окремі бібліографічні 

видання за 1856–2013 рр., присвячені історичним, політичним, науковим і культурним 

діячам України.  

Прикладом сучасних історично-краєзнавчих покажчиків є: «Велика 

Східноєвропейська революція, Перша світова війна і Галичина...» В. Великочия, «Волинь в 

добу Української революції (1917–2017)», «Під зеленими шатами Холодного Яру: 

сторінками історії», «Черкащина у вогні революції 1917–1921 років», «Січеславщина в огні 

та бурі революції 1917–1921 рр.» Т. Цимлякової. 

З-поміж бібліографічних покажчиків змісту періодичних видань: «Літопис Червоної 

Калини», «Літопис революції» (1957), «Життя й революція». 1925–1934» (1970), «Червоний 

шлях (1923–1936)», «Літературно-науковий вісник» (1898–1932), «Вісник» (1933–1939), 

«Визвольний шлях 1948–1998» (Київ, 1999), «Український історик», «Сучасність.  

1961–2003», «Хроніка 2000» та покажчик газети Національної Асоціації українців Америки 

«Svoboda». 

Отже, сучасні бібліографічні джерела з теми є різножанровими і багатоаспектними. 

Вони орієнтують дослідників на пошук необхідних матеріалів на сайтах наукових бібліотек, 

які в останнє десятиріччя активно здійснюють бібліографічну роботу з цієї тематики. 

Водночас наявні бібліографічні покажчики не вичерпують тему, адже не охоплюють всієї 

палітри видань про національних героїв та історію країв і регіонів, а відсутність в Україні 

єдиної електронної бібліографічної бази ускладнює їх пошук. 
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СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ В ХХІ СТОЛІТТІ 

 

Впровадження електронних технологій та використання їх можливостей у 

повсякденній бібліотечній діяльності посилює увагу науковців до цих питань, зумовлює 

переосмислити інформаційно-комунікаційну роль бібліотек як суспільних інформаційних 

центрів. У сучасних умовах такі бібліотечні установи як Національна бібліотека України 

імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ) мають значний потенціал для того, щоб бути 

провідними інформаційними форвардами. Адже інноваційні процеси, які відбуваються в 

бібліотечній діяльності, впливають на розгортання комунікаційної функції бібліотек.  

НБУВ як соціокомунікаційна установа нового інформаційного суспільства зазнала 

значних змін на початку ХХІ ст. У цей період активізує свою діяльність Служба 
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інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, створюються 

Національна юридична бібліотека та Фонд Президентів України, використовують нові 

форми і методи роботи підрозділи Інституту інформаційних технологій, Культурно-

просвітницький центр та ін. Бібліотека розпочинає роботу в нових умовах, коли вона має 

освоїти інтегрований технологічний цикл, який включає всі наукоємні процеси обробки 

документів, від бібліографування – до екстракції даних нових знань. 

Протягом останніх років у сфері практичної діяльності бібліотеки як академічної 

установи відбувається значне розширення проблемного поля при детальному вивченні та 

аналізі комунікаційних процесів. Розглядаючи бібліотеку як комунікаційну систему, у цьому 

разі можемо відстежувати її можливості щодо реалізації спільних завдань комунікаційних 

структур та проаналізувати напрями, які визначають специфіку передачі важливої 

інформації. 

НБУВ не тільки науково-дослідний інститут і науково-інформаційна установа, а й 

культурно-просвітницький центр України. Сьогодні вектор її розвитку спрямований на 

розв’язання проблем, які традиційно були притаманні іншим соціокультурним інститутам. 

Відбувається процес комунікаційної взаємодії бібліотеки й сучасних користувачів, які 

отримують послуги в мережевому середовищі. Бібліотека стає відкритою 

соціокомунікаційною системою, що постійно розвивається, а комунікаційні процеси 

пронизують всі напрями її діяльності. Визначення асортименту бібліотечних послуг та 

інтелектуального продукту, оптимізація форм і методів практичної діяльності в сучасних 

умовах вимагає не тільки високого професіоналізму колективу НБУВ, а й готовності до змін, 

гнучкості, навичок пошуку та відбору інновацій.  

Науково-інформаційні заходи, які відбуваються нині в бібліотеці, відрізняються 

інформаційною насиченістю, креативністю, різноманіттям форм, нестандартними підходами 

до їхньої організації та проведення. Будучи одним із провідних виробників і постачальників 

інформаційних послуг, що потребують застосування дієвих і перевірених способів їхньої 

популяризації, НБУВ дедалі активніше впроваджує в практику рекламу, паблік-рилейшнз. У 

складних умовах сьогодення відбувається трансформація напрямів, функцій та завдань, 

пов’язаних з удосконаленням масового обслуговування користувачів як у стінах установи, 

так і за її межами, оскільки наявні усі необхідні передумови для науково-теоретичного 

осмислення уявлень про бібліотеку як професійного комуніканта в масовому інформаційно-

комунікаційному середовищі. 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського все більше перестає бути 

тільки місцем зберігання друкованих видань із просвітницькими функціями академічної 

установи. Сьогодні це потужний інформаційно-культурологічний центр, що активно 

включається в соціогуманітарний контекст сучасного суспільства, суспільства ХХІ ст.  
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КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для дітей», 

віце-президент ГО «Українська асоціація 

працівників бібліотек для дітей» 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ 

ТА ЇЇ РОЛЬ В ДОСЛІДЖЕННІ ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ  

БІБЛІОТЕК ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ 

 

Всі прогресивні зрушення і досягнення, що мають місце в бібліотечній галузі стали 

можливими завдяки демократичним процесам, що відбуваються останніми роками, 



БІБЛІОТЕКА. КНИГА. НАУКА.                                                               24–25 квітня 2018 р. 
 

70 

насамперед, після здобуття Україною незалежності. Сьогодні спеціалізовані бібліотеки для 

дітей є центрами збереження і розвитку національної культури в регіонах, а також 

скарбницями духовної спадщини українського народу в науці, філософії, релігії, художній 

творчості, освіті. На сучасному етапі вже неможливо уявити бібліотечно-інформаційне та 

довідково-бібліографічне обслуговування читачів-дітей без використання сучасних 

інформаційних технологій, які сприяють активізації та модернізації даного напряму роботи, 

організації доступу до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів, поширенню 

результатів наукових досліджень спеціалізованих обласних бібліотек для дітей. Тож немає 

нічого дивного в тім, що актуальним, але досить складним питанням в справі сучасної 

організації роботи бібліотек для дітей є нові вимоги до організації науково-дослідної 

діяльності. Спеціалізовані бібліотеки для дітей України все активніше приймають участь у 

наукових дослідженнях, які мають суто прикладний характер, а їх результати спрямовані на 

удосконалення роботи як обласної бібліотеки для дітей, так і всіх бібліотек для дітей регіону. 

Найбільш поширеними темами наукових досліджень є: 

– Роль і місце бібліотек України в сучасних умовах; 

– Вивчення інформаційних потреб, інтересів, запитів різних категорій користувачів; 

– Формування, збереження, використання документних ресурсів бібліотек, їх 

відповідність запитам користувачів; 

– Історія бібліотечної справи регіонів і окремих бібліотек; 

– Автоматизація та інформатизація бібліотечних процесів; 

– Бібліотечна професія. 

Вагоме місце в науково-дослідній діяльності спеціалізованих бібліотек для дітей, 

починаючи з часів здобуття Україною незалежності, посідають дослідження історичної 

тематики та краєзнавчого напряму. Виходячи з вищевикладеного, Київська обласна 

бібліотека для дітей з 1992 року почала реалізовувати свої власні проекти в цьому напрямі. 

Київською обласною бібліотекою для дітей було організовано методичне забезпечення 

досліджень і, за певний період часу, було здійснено збір документів з бібліотек Київщини, 

архівних закладів. Так, за результатами науково-історичних досліджень під назвами: «Історія 

бібліотек Київщини» та «Бібліотечне історичне краєзнавство Київщини» було підготовлено, 

а згодом і видано довідкове видання «Бібліотеки Київщини і краєзнавство» та 

біобібліографічний довідник «Бібліотечні імена Київщини». Всі вищезазначені посібники 

вміщують матеріали, що стосуються не тільки спеціалізованих бібліотек для дітей. В зв'язку 

з тим, що з лютого 1992 року на Київську обласну бібліотеку для дітей покладені 

функціональні обов'язки ОУНБ, а з 1996 року обов'язки обласного бібліотечного колектора, 

то рамки дослідження були розширені за рахунок включення даних про публічні бібліотечні 

системи для дорослих. 

Довідкове видання «Бібліотеки Київщини і краєзнавство» містить матеріали з історії, 

від заснування бібліотек до сучасного стану бібліотек кожного району та міста Київської 

області. В довідник подано перелік видатних людей, уродженців, що пов'язані із їхнім 

життям у відповідних районах, містах, селах Київщини. Вся доказова база ґрунтується на 

архівних та сучасних документах, а також на задокументованих свідченнях та спогадах 

очевидців, свідків подій і часів, пов'язаних з історією, розвитком та становленням 

бібліотечної галузі в Київському регіоні. Вельми значущою була і діяльність колективів 

бібліотек по виявленню, уточненню, складанню і поданню списків видатних людей, 

уродженців, життя яких було пов'язане з тією чи іншою місцевістю Київської області (по 

кожному регіону, місту). Вміщена в довіднику інформація важлива не тільки як складова 

даного довідкового посібника, а також як рекомендаційний науково-довідковий матеріал, що 

є основою для поповнення, уточнення, поточного редагування Зведеної краєзнавчої 

картотеки персоналій, яка ведеться протягом багатьох десятиліть в Київській обласній 

бібліотеці для дітей. 
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Біобібліографічний довідник «Бібліотечні імена Київщини» було укладено за 

результатами зібраних матеріалів, що були зібрані до науково-історичного дослідження 

«Історія бібліотек Київщини». 

«Бібліотечні імена Київщини»  це фундаментальна праця, що основана на архівних 

матеріалах, на вивченні різних видів документів, а також задокументованих свідченнях-

згадок, свідченнях-споминах, розповідей про талановитих, творчих, всебічно обдарованих, 

високодуховних, професійно-майстерних, відданих своїй справі людей, а саме про 

бібліотечних працівників Київщини. Більшість бібліотечних працівників, чиї імена занесено 

до даного посібника, не тільки подолали РУБІКОН сторіч, зміни суспільно-економічної 

формації, але й заклали основи розвитку галузі у третьому тисячолітті на основі сучасних 

реконструкцій і методологічних засад. Всім бібліотекарям Київщини честь, хвала, велика 

шана і низький уклін за їх вагомий внесок в становлення і розвиток бібліотечної галузі 

України. 

Немає в світі більш безкорисливих людей, ніж бібліотекарі, спеціалізованих бібліотек 

для дітей, які за будь-яких історичних епох і соціально-економічних умов працюють за 

покликом душі, завжди натхненні, доброзичливі і випромінюють тепло душі і серця. 

… Так, я  бібліотекар 

Не лікар, не аптекар 

Не інженер, і не банкір 

Я  більше: я  Бібліотекар! 

Потрібен всім, всьому наперекір!!! 

Доречним про місію бібліотекаря в сучасному житті стане мій вислів: «Лікар душ, 

сердець  аптекар, книга і бібліотекар». 

Без зайвої скромності хочу звернути увагу зацікавлених дослідників на мій особистий 

авторський проект в Київській обласній бібліотеці для дітей, здійснений мною у 199899 рр. 

в рамках науково-історичного дослідження по темі: «Історія, становлення та розвиток 

бібліотек для дітей в Україні. Кінець ХІХ ст.  поч. ХХ ст.». Цей проект переріс у мою 

кандидатську дисертацію, яку я захистив у 1998 році. В одному із розділів дисертації мова 

йде про бібліотечну діяльність Доброї Дори Юделівни  видатного бібліотекаря-педагога, 

засновниці в м. Києві Першої в Україні, і однієї з перших в Європі, спеціалізованої 

бібліотеки для дітей, нині  Київська обласна бібліотека для дітей. Результатом складової 

цього наукового дослідження став навчальний посібник для гуманітарних вузів «Педагогічні 

аспекти в бібліотечній діяльності Д. Ю. Доброї» (1999 р.). 

Історія бібліотечної галузі, окремих бібліотек, окремих бібліотекарів, їх краєзнавча і 

дослідницька діяльність не тільки пізнавальна, а також являє собою наукову цінність, 

оскільки бібліотеки  це обличчя, стан рівня культури району, села, міста, України в цілому. 

Історія та становлення спеціалізованих бібліотек для дітей в Україні, зокрема, на Київщині, 

періоду кінця ХІХ початку ХХ сторіччя знайшло значне місце в моїй науково-дослідній 

діяльності, як бібліотекознавця і, як директора Київської обласної бібліотеки для дітей, яку я 

очолюю більше 30 років.  

У ході дослідження по вищезазначеній темі я виявив, опрацював та оприлюднив 

велику кількість архівних матеріалів з історії та становлення бібліотек для дітей в Україні, 

зокрема Київської обласної бібліотеки для дітей, яка була створена на базі Київської міської 

бібліотеки, а та, в свою чергу, на базі «Детской библиотеки Д. Ю. Доброй» (до речі, 

бібліотеці у 2019 році виповниться 110 років).  

Мені вдалося дослідити і оприлюднити 298 назв документів, робіт, пов'язаних з 

діяльністю Д. Ю. Доброї, 157 імен авторів, праці яких мають безпосереднє відношення до 

питань, що досліджувалися і на які я посилався в своїй науковій праці «Педагогічні аспекти в 

бібліотечній діяльності Д. Ю. Доброї».  

За результатами дослідження мені вдалося викласти своє бачення бібліотечно-

педагогічної діяльності Д. Доброї, феномен якої полягає в тому, що вона вперше розглядала 

читання, роль книги, бібліотеку, її функції і діяльність з позицій педагогіки, бібліотечне 
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обслуговування дітей  як засіб виховання духовного і гуманістичного. В той же час, відомі 

бібліотекознавці, педагоги С. Сірополко і С. Русова розглядали бібліотеку суто з 

освітянських позицій, з погляду шкільництва. З точки зору Д. Ю. Доброї, бібліотеки для 

дітей повинні були не тільки зберігати і видавати дітям корисні, змістовні книги, а й 

виховувати дітей, впливати на формування в дітях позитивних людських чеснот, виховувати 

у дітей любов до читання, навчати дітей вдумливо читати, шляхом підбору літератури 

впливати на формування у дітей життєстверджуючої, активної позиції особистості, яка 

залишається зрощеною особистістю на все життя. 

Як свідчить проведене мною дослідження, бібліотекар-педагог Д. Ю. Добра була 

Першою в Україні хто з науковим мисленням втілила свої ідеї щодо ролі і значення 

спеціалізованих бібліотек для дітей в педагогічному процесі, заснувала на власні кошти 

дитячу бібліотеку в Києві, праобраз нинішніх спеціалізованих бібліотек для дітей в Україні. 

Д. Ю. Добра є засновницею та Першим практиком у застосуванні в бібліотечній 

діяльності теорії «Дитячої бібліотечної педагогіки», яка потім стала наріжним каменем в 

справі організації спеціалізованого бібліотечного обслуговування дітей та юнацтва на багато 

десятиліть по всій території України та за її межами. Наукова бібліотечна діяльність 

Д. Ю. Доброї, помножена на педагогічну майстерність, золотими літерами вписана в історію 

всієї української культури, де окремою складовою є бібліотеки і бібліотечна справа в 

Україні. 

Викладені мною у цих коротких тезах факти, дають змогу культурологічному, 

прогресивному прошарку населення України вкотре пересвідчитися, що дослідницькі 

процеси в історії бібліотечної справи в Україні є каталізаторами і двигунами поступальних 

рухів до створення ідеальної по формі і по змісту роботи спеціалізованих бібліотек для дітей 

в багатонаціональній українській Україні!!! 
Приємно, що в цьому дослідницькому процесі в бібліотечній справі особливе місце 

відведено Київській обласній бібліотеці для дітей. 
 

Список використаних джерел 
 

1. Зніщенко М. П. Становлення та розвиток публічних бібліотек для дітей в Україні (1909–1939 рр.) : 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. Київ, 1998. 171 с.  

2. Зніщенко М. П. Бібліотеки як осередки культурно-просвітницької роботи «Киевского Общества 

Грамотности». Вісник Книжкової палати. 1977. № 11. С. 31–35. 

3. Зніщенко М. П. Педагогічні аспекти в бібліотечній діяльності Д. Ю. Доброї : навч. посіб. для 

студентів вузів. Київ : Смолоскип, 1999. 140 с.  

 

 

 

УДК 01(477) 

Валентина Олексіївна Кононенко 

завідувач науково-бібліографічного відділу 

Національної бібліотеки України  

імені Ярослава Мудрого, 

заслужений працівник культури України 

 

СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО БІБЛІОГРАФІЧНОГО РЕПЕРТУАРУ – 

ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ 

 

Національна ретроспективна бібліографія як важливий напрям бібліографічної 

діяльності вимагає особливої уваги. Вона існує практично в усіх державах, визнана усіма 

теоретиками в галузі бібліотечних та інформаційних наук, дозволяє у вигляді бібліографічної 

інформації зберегти інтелектуальну спадщину країни. Створення вітчизняної національної 

ретроспективної бібліографії – Українського бібліографічного репертуару (УБР) – 
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«вічнозелена» тема для вітчизняних бібліографів. Чверть століття бібліотечна спільнота 

намагається її створити, але до остаточного завершення, на жаль, далеко.  

Підведемо певні підсумки роботи зі створення УБР. 

НБУВ підготувала багатотомне друковане видання «Україномовна книга у фондах 

Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (1798–1923)». Є інформація про 

створення «Зведеного каталогу-репертуару української книги, 1798–1923» та електронного 

ресурсу «Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798–1923», але 

доступу через мережу до них поки що немає. 

ЛННБ імені В. Стефаника видала дев’ятитомник «Репертуар української книги,  

1798–1916» та працювала над видавничим проектом «Українська книга в Галичині, на 

Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939».  

Беручи участь у створенні УБР, свої фонди вивчали й опрацьовували провідні 

бібліотеки країни – НБУ ім. Ярослава Мудрого, Одеська ННБ, Харківська ДНБ 

ім. В. Короленка, НІБ України та ін. На основі цих напрацювань НБУ ім. Ярослава Мудрого 

сформувала «Зведений каталог української книги». Вагомий внесок у його створення 

зробили обласні наукові універсальні бібліотеки (ОУНБ). Це вкрай важливо, адже завдання 

національної бібліографії неможливо реалізувати без урахування регіональних масивів 

джерел інформації. В результаті НБУ ім. Ярослава Мудрого видала шість випусків 

«Друкованого зведеного каталогу україномовної книги», який подає відомості про видання, 

що зберігаються у фондах 26-и бібліотек і 10-и музеїв України. Нині розгорнуто роботу по 

створенню єдиного інформаційного ресурсу «Зведений каталог української книги» (рос. і 

укр. мовами), з яким можна ознайомитися на сайті НБУ ім. Ярослава Мудрого. 

На основі вивчення всього масиву джерел, що переглядався при створенні «Зведеного 

каталогу української книги», сформовано метабібліографічний покажчик «Бібліографія 

української бібліографії (1810–1923)», до якого ввійшли відомості про окремо видані 

бібліографічні видання. Ця своєрідна інформаційна модель бібліографічної діяльності країни 

за вказаний період сприятиме вивченню історії вітчизняної бібліографії. 

Серед видань, які складають комплекс посібників національної бібліографії, 

необхідно назвати авторську роботу «Книга в Україні» Степана і Сергія Петрових, видання 

«Спецфонд Книжкової палати України (1917–1921)». Всі вищеперераховані праці – складові 

УБР.  

Один із важливих напрямів роботи бібліографів, який сприяє поповненню відомостей 

про національний друк, – бібліографічне розкриття фондів, колекцій книгозбірень. 

«Українська сільськогосподарська книга (з фондів ЦНСГБ УААН) 1868–1945», «Медична 

книга України у фондах Державної наукової медичної бібліотеки, 1841–1920», «Підручники і 

навчальні посібники (1748–1917 рр.) з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського для початкових і середніх навчальних закладів» – всі ці 

роботи органічно пов’язані зі створенням УБР. 

Скарбничку національної бібліографії поповнюють видання інших бібліотек, 

наприклад: «Фонд рідкісних і цінних видань – перлина книжкових видань головної 

бібліотеки Волині» (Волинська ДОУНБ), серія «Раритетні видання з фонду ДОУНБ» 

(Дніпропетровська ОУНБ), «Українська книга ХІХ – початку ХХ ст. у фонді Миколаївської 

ОУНБ ім. О. Гмирьова», «Українська дитяча книга 1885–1923 рр.» (Педагогічний музей 

України), «Видавнича спадщина українського ренесансу» (Одеський національний 

університет ім. І. Мечнікова) та багато інших. 

Ретроспективний облік регіональних видань ведуть ОУНБ у каталогах місцевого 

друку. Їх створення вкрай необхідне, оскільки вони максимально відображають відомості 

про видання, опубліковані на території краю, незалежно від змісту, виду, способу видання 

або виготовлення публікацій і місця їхнього зберігання. Серед ґрунтовних посібників із 

великою ретроспекцією слід відзначити покажчик «Видано в Херсоні, 1842–1942» 

(Херсонської ОУНБ).  
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Важливим напрямом роботи (і складовою національної бібліографії) є підготовка 

ретроспективних покажчиків періодичних видань. Преса – багатопланове історичне джерело, 

за її допомогою можна відтворити об’єктивну картину минулого. Тривалий час не могло 

бути й мови про повний репертуар української преси. Щоб заповнити існуючі лакуни, 

цілеспрямовано та плідно працює ЛННБ ім. В. Стефаника – безсумнівний лідер цього 

напряму роботи. Нині в доробку НДІ пресознавства численні історико-бібліографічні 

дослідження часописів Західної України, а саме: Коломиї, Північної Буковини, Львова, 

Станіслава, Тернополя і Тернопільщини, Волинської губернії, Волині, Полісся, Холмщини і 

Підляшшя. Це тільки незначна частина їхнього надбання. 

Із праць, присвячених періодиці Східної України, варто згадати каталог «Періодичні 

видання ХІХ–першої чверті ХХ ст. у фондах Херсонської ОУНБ. Вип. 1. «Журнали  

(1821–1925)» та «Газети і журнали Катеринославщини, 1838–1916» (Дніпропетровська 

ОУНБ). 

Справжньою подією стала поява ґрунтовного історико-бібліографічного дослідження 

ЛННБ ім. В. Стефаника «Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст.». Бібліографів має 

насамперед зацікавити розділ «Бібліографія української преси», який подає відомості не 

тільки про часописи українською мовою (всіма діалектними різновидами) в Україні і на всіх 

континентах, а й про українську пресу іншими мовами. 

Попри значні здобутки, на жаль, сьогодні УБР нагадує мозаїку («клаптикову 

ковдру») – єдиного ресурсу, який би об’єднав всі напрацювання, у нас досі немає. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПАРТНЕРСТВО В ДІЯЛЬНОСТІ ОУНБ –  

ГОЛОВНІ ЗАСАДИ ЇХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Однією з основних тенденцій розвитку суспільства на початку третього тисячоліття є 

не тільки комерціалізація усіх сфер суспільного життя, а і соціалізація відносин між 

підприємствами та суспільством, яка характеризується спрямованістю на задоволення 

інтересів індивіда. Розвиток тенденцій соціалізації відбувається на тлі негативних наслідків 

породжених економічною кризою, а також за рахунок загального прогресу, коли 

висококваліфіковані людські ресурси та соціальна сталість починають становити внутрішню 

потребу суспільства і, водночас, виступати важливою умовою її розвитку. Від так, соціальна 

складова стає необхідною компонентою успіху підприємств різних форм власності, 

підвищення їх конкурентоспроможності, збільшення клієнтської бази, покращення іміджу 

тощо.  

Зважаючи на участь України у рамковому документі Організації Об’єднаних Націй 

«Порядок денний на ХХІ століття» та підписання ряду міжнародних договорів, які 

зобов’язують нашу державу здійснити розробку та впровадження стратегії сталого розвитку, 

маємо закцентувати увагу на затвердженій Кабінетом Міністрів Стратегії розвитку 

бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення 

сталого розвитку України». Саме цей документ дає змогу зрозуміти потужність 

інтелектуального, просвітницького, історико-культурного потенціалу накопиченого 

соціокультурним осередком регіону (обласною універсальною науковою бібліотекою) та 

спрямованого на розбудову поінформованості місцевих громад про відповідальність 
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держави перед суспільством, а також про відповідальність кожного окремого індивіда 

перед державою. Так, однією з умов впровадження соціально відповідальних норм в ОУНБ 

є розбудова ефективних внутрішніх та зовнішніх комунікацій, орієнтована на створення 

системи продуктивного партнерства у просуванні спільних цінностей. 

Ще одним корисним кроком на шляху розбудови соціальної відповідальності 

обласних книгозбірень є налагодження соціального партнерства, що дозволяє представляти 

власні інтереси серед місцевої громади, враховувати інтереси її членів, сприяти формування 

репутації бібліотеки. Сучасна інтенсифікація такого партнерства сприяє реалізації великої 

кількості проектів із залученням позабюджетного фінансування, спрямованого на 

актуалізацію діяльності бібліотек, поліпшення їх ресурсної бази, що в свою чергу дає змогу 

більш ефективно комунікувати з користувачами, інформувати їх про нові проекти та 

ініціації, демонструвати свою зацікавленість у задоволенні їх потреб, що згодом і складає 

систему соціальної корпоративної відповідальності перед громадою регіону. Додамо, що 

забезпечення вищезазначених складових СКВ відбувається не тільки за рахунок внутрішньої 

роботи бібліотеки, а і за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», Інституту 

відкритого суспільства в Будапешті, Британської ради в Києві, Гете-інституту в Києві, 

Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні, Європейської Комісії, 

представництва Всесвітнього банку в Україні, неурядової організації «Ради міжнародних 

наукових і освітніх обмінів» (IREX) тощо.  

Розглядаючи обласну універсальну наукову бібліотеку як головний соціокультурний 

осередок регіону, маємо зазначити, що це найчисельніша інституція громадського 

суспільства, яка суттєво впливає на життя та соціальне становище своїх членів і працівників, 

а саме: на їх комунікаційні можливості, освіченість, залучення до вирішення регіональних 

проблем, усвідомлення власної важливості для суспільства. Відповідність діяльності 

книгозбірень всім основним канонам СКВ має відображати ті характеристики які 

співвідносяться з основними цілями установи соціокультурної сфери, а саме: конкурентні 

переваги; репутація; здатність залучати та втримувати працівників, членів, споживачів, 

клієнтів, користувачів; співпраця з інвесторами, донорами, спонсорами; взаємозв'язки з 

іншими установами, організаціями, урядом, ЗМІ, постачальниками, партнерами й 

спільнотами, в яких вони функціонують. Саме тому для обласних універсальних наукових 

бібліотек не лише варто, а вигідно бути соціально відповідальними. Адже позитивні 

результати перелічених вище характеристик у підсумку призводять до посилення ролі самих 

ОУНБ у суспільстві та рівня їх підтримки (фінансової і не фінансової) зі сторони органів 

влади, бізнесу, населення. 

Підсумовуючи, зазначимо, що обласна універсальна наукова бібліотека є не тільки 

осередком-провідником соціальної відповідальності між державою і населенням, а і 

важливою складовою системи соціальної відповідальності держави в цілому, оскільки їх 

роль розкривається не лише через власну соціально відповідальну діяльність, але й завдяки 

виконанню специфічних функцій, які покладає на них громадянське суспільство і які 

виявляються у стимулюванні здійснення соціальної відповідальності інших суб'єктів 

економічних відносин. 
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PR-КОМУНІКАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 

Нове тисячоліття характеризується інтенсивним обміном інформацією, 

вдосконаленням комунікаційних технологій, розширенням і ущільненням інформаційного 

простору. Сучасний рівень суспільного прогресу визначає новий характер джерел розвитку 

суспільства. Серйозних змін зазнала система суспільних зв’язків, яка виступає як процес 

соціальної комунікації, як необхідний елемент соціальної взаємодії. Саме суспільні зв'язки 

забезпечують комунікацію між соціальними інститутами і структурами. 

Економічні, політичні, соціальні реформи, які відбуваються в країні істотно 

трансформували місце і роль бібліотек в суспільстві, поставили перед ними нові цілі і 

завдання, зажадали активізувати пошук нових форм діяльності, методів обслуговування 

різних груп користувачів, організації взаємин з навколишнім середовищем. Поряд з 

інформаційною, культурно-просвітницькою та освітньою діяльністю вони все більше 

відіграють роль ініціаторів громадянської взаємодії, сприяючи тим самим демократизації 

бібліотечної справи і суспільства, формуванню суспільної злагоди і стабільності, соціалізації, 

розвитку інтелектуального потенціалу людей. 

Бібліотеки завжди розвивалися разом із суспільством, відображаючи його історію, 

рівень розвитку науки, освіти, культури. Кожний період розвитку визначав свої особливості 

та пріоритети бібліотечної діяльності. Але незмінним залишалось головне: бібліотека була, є 

і залишається інформаційним, загальноосвітнім і культурним центром, в який може 

звернутися кожний, розраховуючи на кваліфіковану  допомогу. 

Імідж усіх бібліотек в цілому залежить передусім від того, як громадськість оцінює 

роботу бібліотек в тій чи іншій державі. 

Суспільне призначення сучасних бібліотек полягає в забезпеченні багатовимірних 

соціальних комунікацій, важливим компонентом яких є PR-комунікації. [3, с. 45] 

Елементи сучасного PR беруть свій початок біля витоків людської цивілізації. Уміння 

управляти аудиторією і впливати на громадську думку засобами логіки, риторики, сценічної 

майстерності відомі людству з часів античності. Ще в античній Греції цілеспрямований 

вплив на громадськість вважався необхідною умовою успіху і в політиці, і в торгівлі. Так, 

Аристотель і Платон вважали, що засоби управління людьми повинні бути добре відомі тим, 

хто управляє, і тим, ким керують. На думку блискучого оратора Цицерона, завдання 

виступаючого перед людьми – доставити їм естетичне задоволення, впливати на їх волю і 

поведінку, а головне - спонукати людей до активної діяльності. Вперше офіційно сам вираз 

«public relations» вжив президент США Томас Джефферсон в 1807 р, коли він в чернетці 

свого «Сьомого звернення до Конгресу» вписав це словосполучення замість викресленого 

ним самим висловлювання – «стан думки». У XX ст. з розвитком технічних засобів і 

можливостей широкомасштабної передачі інформації поняття «паблік рілейшз» набуло 

більш сучасних і самостійних обрисів.  

Сьогодні PR міцно увійшли в арсенал засобів і методів роботи бібліотек України. 

Саме цей інструмент найбільш повно відповідає концепції демократичного суспільства і 

цивілізованої ринкової економіки, дозволяючи зміцнити соціальне і матеріальне становище 

цих установ.  

До основних цілей PR бібліотеки можуть бути віднесені наступні: формування та 

підтримка позитивного зовнішнього іміджу; упорядкування інформаційних повідомлень, 

пов’язаних з діяльністю бібліотеки; взаємодії з органами влади; взаємодія з партнерами 
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(пошук форм співробітництва); фандрейзинг; вивчення громадської думки про роботу 

бібліотеки, усунення незрозумілостей. «Бібліотека – знайоме місце для бібліотекарів, але 

багатьох людей вона може налякати. Тому співробітники повинні «вивчати» своїх клієнтів, 

щоб вміти розуміти їхні проблеми» [1, с. 113]; покращення соціально-психологічного 

клімату всередині бібліотеки, а також виявлення думок співробітників відносно організації 

роботи. Необхідність такого виявлення викликана тим, що визначити імідж бібліотеки можна 

тільки за допомогою співвідношення поглядів «зсередини» і «зовні». 

Зв’язки з пресою, телебаченням і радіо є особливо важливими для бібліотек, оскільки 

90 % громадської думки формується саме через ЗМІ [2, с. 13]. 

Публікації в пресі – це першочергова частина PR, що сприяє створенню пабліситі. 

Основними формами взаємодії бібліотек з пресою є прес-конференції, прес-реліз, лист 

до редакції, постійна колонка, присвячена бібліотеці, публікація статті одного з працівників 

бібліотеки, публікація інтерв’ю журналіста з бібліотекарем, а також журналістська стаття. 

PR-заходи «дозволяють відтінити найбільш виграшні аспекти діяльності і найбільш 

адекватно відображати повсякденну роботу конкретного бібліотечного колективу» [4, с. 40], 

збільшують популярність бібліотеки та сприяють залученню більшої кількості користувачів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 
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Визначення інтересів і потреб читачів, та мотиви їх звернення до періодики дуже 

важливі для бібліотеки, як найбільш популярного і доступного центру зберігання 

інформації.  

Організація роботи з фондом періодичних видань – актуальне і необхідне завдання 

наукової бібліотеки КНУКіМ в сучасних умовах. І цей напрям діяльності має суттєві 

відмінності від роботи з іншими видами документів. 

Відомо, що ознайомитися з різноманітністю періодичних видань користувачам 

зручніше в бібліотеках. Особисті бібліотеки рідко комплектуються періодикою, оскільки 

газети і журнали займають багато місця, в той час як з річного комплекту потрібними 

виявляються лише кілька номерів, а з номера – всього 1–2 статті. 

Між потрібною і реально придбаною кількістю видань існує різниця, тому що 

передплата на сучасні видання значно зросла і бібліотека поки не має можливості 

задовольнити в повній мірі потреби читачів в періодичних виданнях. 

Специфічні особливості періодичних видань дозволяють розглядати кожне видання як 

джерело інформації, яке періодично поповнюється по даній темі, певного виду, цільового і 

читацького призначення. 
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Як правило, читача цікавить не все періодичне видання, а лише окремі статті, які він 

найчастіше роздруковує, копіює або сканує. Тому для більш якісного обслуговування 

користувачів бібліотеки та для збереження в належному вигляді видань, у відділі 

книгозберігання наукової бібліотеки КНУКіМ, де зберігаються періодичні видання, 

знаходиться відповідна техніка – сканер та принтер. Якщо такої техніки немає, то не 

виключені випадки псування видань читачами. 

Для формування фонду, що має наукову і культурну цінність, особливе значення 

набуває відбір документів. «Відбір – це встановлення необхідності наявності документів в 

бібліотечному фонді з подальшим їх отриманням з потоку або масиву за критерієм цінності» 

[7, с. 68]. 

Мета відбору – обґрунтувати включення видань до фонду, визначити їх інформаційну 

цінність для користувачів бібліотеки, важливість для бібліотечного фонду. Методична рада 

веде обговорення та приймає рішення щодо включення у Бюлетень передплати тих чи інших 

видань. При відборі враховуються фахові напрями за спеціальностями, які викладаються в  

університеті. 

Для наукової бібліотеки КНУКіМ питання формування та збереження фонду 

періодичних видань є одним з найактуальніших. Складова фонду періодичних видань 

включає всі спеціальні видання з профільних галузей, які необхідні для забезпечення 

навчального процесу та ведення науково-дослідної діяльності викладачів і студентів. В 

цьому випадку профільна періодика зберігається постійно. 

Завдання бібліотекаря та бібліотеки в цілому, полягає не тільки в видачі з фондів у 

тимчасове використання документів, а і в тому, щоб: 

– визначити і відібрати найбільш відповідні потребам користувачів документи 

шляхом комплектування бібліотечного фонду; 

– донести відомості про них до користувачів веденням довідково-пошукового 

апарату, у вчасному інформуванні користувачів про отримані видання  та своєчасному 

відображенні бібліографічного запису у всіх існуючих картотеках та каталогах бібліотеки; 

– забезпечити використання видань користувачами, що досягається проведенням 

різноманітних ознайомчих заходів та пропаганди видань; 

– забезпечити комфортні та оптимальні умови для читання, зберігання і 

використання періодичних видань, що реалізується створенням необхідних умов праці та 

культурою обслуговування [8, с. 147–148]. 

Каталогізація періодики – один з найскладніших процесів. При складанні 

бібліографічного опису періодичного видання важливо правильно і в повному обсязі 

заповнювати відомості, що стосуються заголовку, року, випуску та інше, інакше буде важко 

ідентифікувати те чи інше видання. Кожне з них має свою історію випуску, можуть 

неодноразово змінювати назву, місце видання, періодичність, підзаголовкові дані та інше. 

Дуже важливо вчасно відстежити всі зміни і правильно пов'язати попередню й нову назви. 

З метою найбільш повного задоволення запитів читачів і раціонального використання 

фонду періодичних видань, співробітники наукової бібліотеки залишають в читальному залі 

тільки нові, які надійшли за останні два роки видання; а всі інші, за попередні роки, але які 

не втратили своєї цінності для читачів бібліотеки, постійно зберігаються у відділі 

книгозберігання; через певні проміжки часу вилучаються з фонду бібліотеки окремі 

екземпляри видань, таким чином фонд приводиться у відповідність до потреб читачів і часу. 

Важливе завдання, яке стоїть перед відділом  книгозберігання наукової  бібліотеки – 

це опрацювання кожного номера ретро-журналу та створення тематичних картотек: «Історія 

КНУКіМ», «Визначні постаті українського театру», «Патріотичні екскурсії Україною», з 

метою зручності опрацювання накопиченого матеріалу у вивчені історії університету та 

України в цілому. 

Наукова бібліотека КНУКіМ з метою найбільш повного розкриття книжкового фонду 

та фонду періодичних видань проводить тематичні виставки, як в самій бібліотеці, так і в 

аудиторіях зі студентами, віртуальні виставки на сайті бібліотеки, участь у круглих столах. 
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Важливо й те, що періодичні видання оперативно інформують про те, що відбувається 

в політичному, економічному та культурному житті, про останні дослідження і досягнення 

науки і техніки. В профільних журналах висвітлюється широке коло питань з різних галузей 

знань, огляд новинок, виставок, конференцій. Дуже важливо, що в цих журналах друкуються 

профільні книжкові новинки. 
 

Список використаних джерел 
 

1. Акопова Г. И., Крылова Е. А., Рубцова Л. С. Зал текущих периодических изданий Российской 

государственной библиотеки (особенности состава, организации и использования фонда текущих 

периодических изданий в РГБ). Библиотековедение. 2011. № 5.  С. 38–45. 

2. Васильченко М. М. Принципи формування фондів бібліотек, що обслуговують підростаюче 

покоління. Бібліотечний форум України. 2010. № 2. С. 17–25. 

3. Відділ періодичних видань ДБУ для юнацтва [Електронний ресурс] . URL: http://www.4uth.gov.ua/ 

library/department/periodicals.htm (дата звернення: 2.04.2018). 

4. Долбенко Т. О., Горбань Ю. І. Документні ресурси бібліотек : навч. посіб. Київ : Ліра–К , 2016. 

340 с. 

5. Долбенко Т. О., Горбань Ю. І. Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб. Київ :  Ліра–К, 

2015. 288с. 

6. Про бібліотеки і бібліотечну справу. Законодавство України про культуру : за станом на 10 серп. 

2000 р. Київ, 2000. С. 28–40. 

7. Столяров Ю. Н. Библиотечный фонд : учебник. Москва : Кн. палата, 1991. 271 с. 

8. Столяров Ю. Н. Библиотека: структурно-функциональный подход. Москва : Книга, 1981. 255 с. 

 

 

 

УДК 025.7/.9:004 

В’ячеслав Вікторович Лук’яненко, 

завідуючий відділом інформаційних технологій  

та комп’ютерного забезпечення наукової 

бібліотеки Київського національного 

університету культури і мистецтв 

 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ  

ПРИ ОЦИФРУВАННІ ДОКУМЕНТІВ З ФОНДУ БІБЛІОТЕКИ 

 

Правове регулювання об’єктів інтелектуальної власності стикається з певними 

проблемами щодо трактуванням можливостей та меж захисту (відчуження) інтелектуального 

продукту. Якщо інформація розглядається як об’єкт виключних прав, як результат творчої 

інтелектуальної діяльності, урегульованих у ст. 418 і Книзі 4 ЦК України [2], інформація 

може розглядатися як інформаційний продукт, ресурс, документ, тобто об’єкт, який може 

бути інформаційним товаром.  

Слід зазначити, що кожен об’єкт інтелектуальної власності є результатом 

інтелектуальної діяльності людини, тобто має інформаційний характер, проте не завжди 

інформація є результатом творчості, який охороняється як об’єкт інтелектуальної власності. 

Можна стверджувати, що галузь правового регулювання інформаційних відносин набагато 

більша за інститут інтелектуальної власності.  

До кола питань, якими опікується відділ інформаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення наукової бібліотеки КНУКІМ належать питання оцифрування документів 

фонду, та перевірки результатів науково-дослідницької діяльності за допомогою 

інформаційної системи з виявлення збігів/ідентичності/схожості «Unicheck». Оцифрування 

документів відбувається з виключною метою використання результатів для забезпечення 

навчального процесу вишу.  

Окремо слід зауважити, що 5 вересня 2017 року в України був прийнятий Закон про 

освіту. Відповідно ст.42 Закону України «Про освіту» «Академічною доброчесністю 
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вважається сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження 

наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень» [1]. 

Таким чином існування певного ланцюга, а саме: інтелект  інтелектуальний продукт  

інтелектуальна власність на сьогодні врегульовується нормами законів і стає підставами для 

встановлення контролю щодо дотримання чесності та етичних цінностей в освітньому 

процесі і науковій діяльності з боку структурних підрозділів вишу. 

На сьогодні зберігається певна суперечливість між правовими нормами щодо охорони 

прав інтелектуальної власності та інформаційними можливостями особи щодо вільного 

збирання, зберігання, поширення та використання інформації. Зберігається стримування, 

уповільнення культурної та наукової інформації, технологій, що суперечить інтересам 

загального прогресу наукової думки, розвитку суспільних відносин тощо. Певним чином 

унеможливлюється або перешкоджається поширення інформаційного продукту, 

застосування традиційних знань так необхідних для гармонізації суспільної думки. Рух 

вперед наукової рефлексії, розповсюдження результатів наукових розвідок передбачає 

можливість вільного доступу до інформаційних продуктів і, як наслідок, забезпечення 

можливостей їхнього застосування для 

Має місце дисонанс прав інтелектуальної власності та інформаційних прав людини на 

вільний доступ до інформаційних ресурсів, до культурної спадщини та ін. Рух вперед 

наукової думки, розповсюдження наукових доробок передбачає можливість вільного доступу 

до інформаційних продуктів і як наслідок забезпечення можливостей їхнього застосування 

для подальшого наукового дослідження. Такі проблеми повинні вирішуватися на 

законодавчому рівні та за допомогою введення меж обмеження прав інтелектуальної 

власності  своєрідний баланс у системі стримування та противаги. 
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ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КОРИСТУВАЧАМИ 

БІБЛІОТЕК В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Сьогодні будь-яка соціальна комунікації в системі відношень людина –суспільство 

розглядається як передумова для прийняття особистістю єдиного правильного рішення, що 

будується на сукупності відомостей щодо фактів реальної дійсності. Необхідність у 

виважених рішеннях, обробці даних, вірного сприйняття інформації спонукає користувачів 

бібліотек звертатися до різних інформаційних джерел. Серед аналітиків існує думка щодо 

циклу прийняття рішень, що має назву СОРД – спостереження, орієнтування, рішення, дії. 
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Джерела інформації (сучасна художня література, наукова література, ЗМІ, електронні 

джерела інформації тощо) повинні діяти у межах цього циклу, не даючи змогу тому хто 

звертається до інформаційних джерел можливості прийняти рішення про «відключення від 

діючого джерела комунікації». Тобто утворювати нові і нові ситуації, що утримують увагу і, 

як наслідок – сприяють прийняттю єдиного правильного рішення. Це можливо порівняти з 

наступним, а саме: «не герой (особистість), а саме та ділянка всесвіту, де він з’являється, стає 

центром уваги».  

На початку XXI століття сучасні соціальні комунікації перейшли на більш високий 

щабель свого еволюційного етапу розвитку. Для них характерно:  

– примноження можливостей як по горизонталі так і по вертикалі, тобто можливість 

захоплювати широкі верстви соціуму як в межах однорідної групи комунікантів, так і 

утворення взаємозв’язку та взаємозалежності з різнорідними групами; 

– інтеграція знань в різних сферах суспільного життя, тобто, наприклад побудова 

наукових теорій в галузі суспільних наук з залученням математичних моделей або теорії 

управління тощо; 

– інноваційний характер соціальної взаємодії, тобто залучення нових сучасних форм 

та методів роботи в соціально неоднорідному суспільстві щодо поєднання спільних зусиль 

для гармонізації стосунків між різними верствами населення; 

– гуманістичний характер утворення динамічних зв’язків, тобто характерність 

побудови моделі світу, де центральне місце займає людина – громадянин – особистість. 

З огляду на все вище зазначене, можна стверджувати, що саме бібліотекам як центрам 

соціальної комунікації належить провідна і об’єднуюча роль у розбудові гармонійних 

суспільно-значущих відносин у суспільстві. Користувачі бібліотек звертаються з метою 

отримання достовірної інформації для задоволення своїх власних потреб. В процесі 

інформаційного супроводу, а саме таким чином відбувається взаємодія у ланцюгу: читач – 

бібліотека, утворюються нові знання, збагачується емоційна складова особистості, 

вирішуються складні проблеми щодо прийняття рішень тощо.  

Людина прямує до бібліотеки для того щоб знайти відповіді на свої чисельні питання і 

коли є можливість поєднати задоволення від прочитаного та опинитися у затишному 

осередку інтелектуальної спільноти це сприяє у подальшому до продуктивної співпраці. 

Бажання відчувати себе серед однодумців, які переймаються такими самими проблемами, 

або одним з небагатьох, які розробляють наукові положення в окремих галузях знань 

посилює соціально-комунікативні зв’язки, підтримує соціальні інститути, гармонізує 

суспільство в цілому. 

Розгалуження функціональних можливостей бібліотечних установ, утримання уваги 

користувачів, за будь-яких умов, збагачення знань та інформаційне забезпечення являється 

основою роботи бібліотеки в сучасній соціальній комунікації. 
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БІБЛІОТЕЧНЕ ПРОСВІТНИЦТВО  

ЯК НАПРЯМ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ 

 

Питання історичної пам’яті та національної ідентичності в останні роки стоїть перед 

молодою Українською державою дуже гостро, їх розв’язання винесено на державний рівень. 

Зокрема, у «Концептуальних засадах державної політики пам’яті», розроблених 
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Національним інститутом стратегічних досліджень, громадським, освітнім, культурним 

закладам України у своїй діяльності рекомендується: «…максимально сконцентрувати увагу 

на роботі з молоддю…ефективніше використовувати наявний потенціал національної 

історико-культурної спадщини: музейних колекцій, літературних творів, кінематографу, 

інших пам'яток мистецтва…», «…приділяти постійну увагу розвитку візуальної складової 

історичної пам’яті, …формувати національний пантеон видатних українців» [1]. 

Одним із головних напрямів діяльності бібліотеки вищого навчального закладу є 

просвітницький. Просвітницька функція бібліотеки полягає, у першу чергу, у вихованні у 

студентства почуття національного самоусвідомлення, патріотизму, зосередженості на 

популяризації духовної спадщини, історії та розбудови нашої держави, надаючи пріоритет 

національній культурі. Бібліотека, спираючись на наукову громаду університету, покликана 

зберігати та примножувати культурні традиції, ефективніше заохочувати студентську молодь 

до читання творів класиків національної та світової літератури. 

З цією метою в науковій бібліотеці Київського національного університету культури і 

мистецтв проводяться різноманітні книжкові виставки, презентації книг, «круглі-столи», 

зустрічі з видатними українцям, тематичні вечори, літературні вечори, усні журнали, 

тематичні бібліографічні огляди, диспути тощо, метою яких є формування у студентства 

почуття національної самосвідомості, гордості за свою Батьківщину.  

Використовуючи новітні інформаційні технології сучасне студентство має широкий 

доступ до будь-якої інформації в будь-якому місці. Тож перед бібліотекою стоять нові 

виклики, що вимагають якомога більше використовувати сучасні, більш візуалізовані методи 

роботи, заохочуючи молодих користувачів до читання.  

З метою популяризації «видатних українців» сучасності наукова бібліотека 

університету 2013 року започаткувала дві серії біобібліографічних покажчиків «Вчені 

КНУКіМ» та «Видатні постаті КНУКіМ», які висвітлюють діяльність діячів вітчизняної 

наукової школи та видатних митців України, співробітників університету. 

Четвертий випуск біобібліографічного посібника серії «Видатні постаті КНУКіМ» 

було підготовлено до 75-річного ювілею кандидата історичних наук, професора факультету 

культурології Миколи Михайловича Ткача. Почавши досліджувати українські мову і 

культуру ще за радянських часів, М. Ткач боровся з комуністичною оманою, боронив 

Україну і українство. Це знавець українських народних традицій, міфології, 

старослов’янської писемності. Видатні твори М. Ткача увійшли до золотої скарбниці 

сучасної української літератури, народознавства, суттєво збагатили етнологічну думку 

сьогодення. Йому належить дослідження славетної пам’ятки українського письменства і 

мови «Слова о полку Ігоревім». 

Застосування у практиці роботи бібліотеки сучасних інформаційних технологій 

дозволило створити біобібліографічний посібник якісно нового рівня. Одночасно з 

традиційним друкованим, було підготовлено бібліотрансформер «Не осквернись, душе моя, 

у слові», присвячений українознавцю. Він складається «з 7 модулів: 1 модуль – 

Біобібліографічний покажчик «Ткач Микола Михайлович»; 2 модуль – Розгорнута 

віртуальна виставка «Микола Ткач. Грані»; 3 модуль – Стрічка часу «Таїна книг Миколи 

Ткача» (створено на сервісі TimeToast); 4 модуль – Віртуальна виставка 

«Етнокультурологічний вимір української міфології» (ThingLink); 5 модуль – Віртуальна 

виставка «Український Петрарка»: поетичні збірки (ThingLink); 6 модуль – Буктрейлер 

«Слово о полку Ігоревім»; 7 модуль – Відео «Спочатку було Слово…» [2, с. 26]. 

У 2015 році бібліотека КНУКіМ відгукнулася на патріотичний заклик Українського 

інституту національної пам’яті та розпочала акцію «Посадимо квіти на Поле пам’яті 

України». Ініціативу бібліотеки підтримала вся громада університету, вшанувавши пам’ять 

своїх дідів, прадідів, родичів, полеглих у боях Другої світової війни. Результатом акції стали 

персональні маки кожного воїна, висаджені на сайті «Поле пам’яті». Кожна «квітка» є 

інтерактивною міткою, при натисканні на яку відкриваються відомості про певного воїна [3]. 
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У співпраці зі студентами факультету культурології було підготовлено буктрейлер 

«Борись в ім’я честі», який увібрав патріотичні поезії про Україну, війну на Сході, АТО, де 

поряд з відомими опубліковано поетичні твори молодих поетів. Така співпраця сприяла 

вихованню у студентства почуття національної самосвідомості. 

Нещодавно на сайті наукової бібліотеки КНУКіМ з’явився ще один інноваційний 

інформаційний продукт – електронний журнал «Україна патріотична», на сторінках якого 

обговорюються важливі теми патріотичного виховання молоді. Ініціативу бібліотеки 

підтримали Відділ національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту 

України та Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. У 

першому номері журналу співробітники бібліотеки та університету шукали відповіді на 

питання, «Чи можна виховати патріотизм?». 

Для користувачів вже стали традиційними віртуальні виставки на сайті 

університетської книгозбірні, серед яких можна назвати такі, як: «Син народу українського»: 

з нагоди відзначення 160-ї річниці від дня народження Івана Франка; «Життя у слові…»: до 

85-річчя від дня народження Григора Тютюнника; «Митець із кулею в серці…»: до 130-річчя 

від дня народження українського театрального режисера, громадського діяча, актора, 

драматурга й публіциста, педагога, перекладача, фундатора нового українського модерного 

театру «Березіль» Леся Курбаса; «Талановиті жінки України»: до міжнародного жіночого 

дня; «Україна – це ми»; «Кожен має право!»: до Дня Конституції України та багато інших. 

Отже, наукова бібліотека КНУКіМ бере активну участь у формуванні самосвідомості 

молодого покоління, зберігаючи національну пам'ять, використовуючи потенціал історичної 

спадщини, пропагуючи кращі взірці української культури і мистецтва, застосовуючи у своїй 

діяльності новітні інформаційні технології, сприяючи формуванню у суспільній свідомості 

позитивного образу національної історії. 
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ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА – ІНФОРМАЦІЙНА ПЛАТФОРМА  

ДЛЯ НАБУТТЯ ЗНАНЬ 

 

Бібліотеки України є базовим елементом культурної, наукової, освітньої, 

інформаційної інфраструктури країни. Вони важливі для розвитку інформаційної та мовної 

культури суспільства, патріотичного, правового та екологічного виховання, формування 

стійкого інтересу до вивчення та розуміння національної історії та культури. Бібліотеки 

сприяють розбудові читаючої та мислячої нації, надають безкоштовний доступ до знань і 

культурного надбання нації та світу, сприяють просвіті [4, с. 2]. 
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Шкільна бібліотека багато десятиліть є обов’язковим структурним підрозділом 

загальноосвітнього навчального закладу, який здійснює бібліотечно–інформаційну, 

культурно–просвітницьку діяльність в урочний та позаурочний час, приймає участь в 

навчально-виховному процесі. 

Одним із важливих напрямів роботи шкільної бібліотеки є популяризація книги та 

читання, формування й розвиток у школярів читацької компетентності, складової 

інформаційної культури особистості, яка поєднує комп'ютерну грамотність, вміння 

працювати з традиційними видами інформації, робити критичний аналіз та оцінку отриманої 

інформації, надання допомоги учням в самостійному вивченні матеріалів, підготовці до 

олімпіадних робіт, конкурсів, матеріалів в галузі міжпредметних зв’язків.  

Сучасна шкільна бібліотека - це не тільки місце зберігання інформації, а, насамперед, 

інформаційно–ресурсний центр, що здійснює повноцінне інформаційне та методичне 

забезпечення навчально–виховного процесу. 

Шкільна бібліотека визначається як важливий партнер у місцевій, регіональній і 

національній бібліотечно–інформаційній системі, все більше перетворюючись на місце 

неформального навчання.  

Відповідно до Маніфесту ІФЛА/ЮНЕСКО про шкільні бібліотеки шкільна бібліотека 

є невід’ємною частиною освітнього процесу і має на меті: розвивати і підтримувати в дітях 

звичку і радість читання і навчання; спонукати їх до використання інформації незалежно від 

виду, формату і носія; організовувати заходи, спрямовані на виховання культурної і 

соціальної самосвідомості та сприяння емоційному розвитку школярів; пропагувати читання 

як у школі, так і за її межами [1, с. 2]. 

Особистісно-орієнтовна модель освіти, відповідно до концепції Нова українська 

школа, зорієнтована на формування у школярів компетентностей, потрібних для успішної 

самореалізації в суспільстві, зокрема уміння читати і розуміти прочитане, уміння 

висловлювати думку усно і письмово, інформаційно–цифрова компетентність, інформаційна 

й медіаграмотність, розуміння етики роботи з інформацією, що має стати пріоритетом у 

діяльності шкільних бібліотек [2, с. 11]. 

Сучасна бібліотека це також і простір для реалізації освітніх можливостей кожної 

дитини. Саме тому, вона має бути не лише місцем для зберігання книжок, а й інтерактивним 

центром, що оточить усіх відвідувачів інформацією високої якості. Для виконання 

поставлених перед шкільною бібліотекою завдань вона має перетворитись на інтерактивний 

центр з мультимедійним простором для роботи, який складається із медіатеки, обладнаних 

комп’ютерами приміщень, інтернету, ксероксу, зони відпочинку, сучасного дизайну. [3, с. 2]. 

Таким чином, модернізуючись та трансформуючись, використовуючи сучасні форми 

роботи, шкільна бібліотека поступово стає інформаційною платформою для набуття знань, 

забезпечує доступ користувачам до різних інформаційних джерел; вітчизняних і світових 

інформаційних ресурсів. Пріоритетом діяльності шкільних бібліотек в майбутньому є їх 

розвиток не лише як інформаційних, але й соціокультурних центрів. 
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ЯК ФОРМА ЙОГО МОНІТОРИНГУ 

 

Виявлення, відбір, характеристика і групування інформації в глобальній мережі 

Інтернет про навчальний заклад вищої освіти, в сучасному цифровому просторі, є важливою 

формою моніторингу його даних для прийняття виробничих і управлінських рішень. 

Важлива роль з вирішення цих питань покладена на Наукову бібліотеку (НБ) Львівського 

національного університету (ЛНУ) імені Івана Франка як інформаційно-ресурсного центру 

університету. Зокрема, бібліографія публікацій про Львівський університет та його 

викладачів у Інтернет-джерелах міститься у щоквартальному Інформаційному бюлетні НБ. 

Так за 2017 рік виконано понад 700 бібліографічних описів Інтернет-джерел зі згадками про 

ЛНУ ім. І. Франка.  

Географія Інтернет-посилань така: упродовж 2017 р. інформація про Наукову 

бібліотеку та Львівський університет розміщувалася на 176 сайтах України (Львівська обл. − 

52 новинки, Київська обл. – 43, Івано-Франківська обл. – 13, Волинська обл. та Чернівецька 

обл. – 5, Кіровоградська обл. – 3, Закарпатська обл. – 2, Херсонська обл. – 1). Лідирує 

Львівська та Київська обл., також важливим є присутність Херсонської області. 

Розглянемо вибірку сайтів, на яких найчастіше пишуть про ЛНУ імені Івана Франка. 

На I місці знаходиться сайт http://galinfo.com.ua/ (29 новинок), на II місці − https://zaxid.net/ 

(26 новинок), на III місці − http://wz.lviv.ua/ (11 новинок). Очевидно, що найчастіше 

зустрічаються сайти м. Львова та Львівської області. 

Загалом Інтернет-ресурси можна поділити на такі рубрики: історія Львівського 

Університету; вступна кампанія та абітурієнти; студентське життя; рейтинги; наука 

(конференції, семінари, конкурси, нагороди викладачів та студентів); міжнародна співпраця; 

відомі випускники. Найбільш цитованими за 2017 р. були наступні новини: 

у рубриці “Наука” 

 “Україна – Австрія: 25 років співробітництва та партнерства”; 

 “Тиждень кар’єри”; 

 Другий студентського історичного турніру імені М. Грушевського; 

 Конкурс творчих робіт “НАТО у новітній історії: український контекст”; 

 ХХV Міжнародний славістичний колоквіум; 

 конференція молодіжної моделі ООН; 

 Міжнародна конференція з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-

2017; 

 “Кар’єрний Workshop: “X-реформи”; 

у рубриці “Рейтинг” 

 Рейтинг Webometrics 2017; 

 Рейтинг університетів “ТОП-200 Україна” 2017 та Scopus 2017; 

 12 найкрасивіших вишів України;  

 Найкрутіші бібліотеки Львова; 

 Рейтинг кращих шкіл; 

у рубриці “Нагороди” 

 Міжнародна премія імені Івана Франка (професорові Інституту славістики 

Віденського університету Міхаель Мозер); 

 Премія “Глодоський скарб” (Андрій Содомора); 
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 “Медаль Івана Франка” (професорові Альфреду Форхелю); 

 Студентка фізмату – “срібний призер” всеукраїнської олімпіади з математики 

(Дарина Самойленко) 

 Премія ім. І. Франка (Олег Шаблій, Міхаель Мозер); 

 “Медаль Івана Франка” (професорка ф-ту журналістки); 

 Премія Кабміну (Софія Федина – доцент ф-ту міжнародних відносин); 

 5 студентів отримали міжнародну стипендію; 

у рубриці “Відомі випускники” 

 Лекція С. Вакарчука у Стенфорді; 

 Президентські амбіції С. Вакарчука.  

Наукова бібліотека як підрозділ ЛНУ імені Івана Франка, зокрема, найбільшу увагу 

привернула екскурсією в рамках “Ніч у Львові”, заходом “Музика в стінах НБ”, Форумом 

видавців та дитячим форумом “КОСМОВІЗІЯ”, містичною школою “Буквордс” або “Лібер 

максімус!”. Також студенти Українського католицького університету поділилися 

враженнями своєї незабутньої мандрівки до НБ ЛНУ імені Івана Франка, яку вони назвали 

українським Гоґвортсом. Найбільш поширені згадки про такі структурні підрозділи ЛНУ 

імені Івана Франка як Ботанічний сад, Наукова бібліотека.  

Підсумовуючи, можна сказати, що інформація про розвиток науки у Львівському 

університеті та його рейтинг привертає більшу увагу, аніж не достовірні розголоси. 
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ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТІВ ТА ЇХНЄ РОЗВ’ЯЗАННЯ У ПРОЦЕСІ 

БІБЛІОТЕЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Без сумніву можна стверджувати, що кожна людина у своєму житті неодноразово 

зіштовхується з таким соціальним феноменом, яким є конфлікт. 

Проблема природи конфліктів, причин та умов їх виникнення, способів попередження 

та розв’язання в усі часи цікавила філософів, вчених, соціологів, психологів, державних та 

громадських діячів (Геракліт, Фома Аквінський, Е. Роттердамський, Ф. Рабле, Ф. Бекон, 

Ж. Ж. Руссо, Вольтер, Л. Козер, Дж. Бертон, Г. Спенсер, М. Вебер та ін.). 

Так, наприклад, англійський філософ Френсіс Бекон уперше глибоко проаналізував 

причини соціальних конфліктів і звернув увагу на конкретні заходи їх попередження, 

зауваживши, що на «кожен випадок хвороби» існують свої ліки. Соціологи Г. Спенсер і 

М. Вебер розглядали соціальний конфлікт з позиції соціал дарвінізму і вважали його 

обов’язковим явищем в історії людства, стимулом для розвитку суспільства. Інші вчені 

називають конфлікт суперечкою і вважають його психологічно зумовленим явищем, однією 

з форм соціалізації [2]. 

Слово «конфлікт» походить від латинського conflictus – зіткнення. У суспільних 

науках термін «конфлікт» трактується по-різному.  

Розглянемо декілька влучних визначень поняття «конфлікт». 

У межах філософії конфліктологія – це галузь наукових знань про шляхи та способи 

передбачення, попередження і подолання суперечностей у житті суспільства, 

держави [8, с. 367]. 

«Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів» визначає конфлікт як 

«протиріччя, що важко вирішити, пов’язане з гострими емоційними переживаннями». При 
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цьому в якості його форм виділяються внутрішньо-особистісні, міжособистісні та групові 

конфлікти [9, с. 219]. 

Конфлікт у «Сучасному словнику з етики» тлумачиться як зіткнення 

різноспрямованих цілей, інтересів, позицій, думок чи поглядів людей у процесі їх взаємодії 

(що виявляється в жорсткій формі), пов’язаних із протиборством мотивів, які потребують 

морального вибору. Конфлікт виникає і розвивається за умови наявності інциденту, коли 

конфліктуючі сторони починають діяти, притісняючи інтереси одна одної. Всі конфлікти 

містять у собі (у більшій чи меншій мірі) моральний аспект [7, с. 214]. 

У Великій Українській Енциклопедії подано таке визначення поняття: «конфлікт – 

один із основних соціальних процесів, в якому індивід або група прагнуть досягання власних 

цілей (задоволення потреб, реалізації інтересів) шляхом усунення, знищення чи 

підпорядкування собі іншого індивіда або групи з близькими чи ідентичними 

цілями» [1, с. 661]. 

Новий тлумачний словник української мови так зазначає поняття конфлікт – зіткнення 

протилежних інтересів, думок, поглядів; серйозні розбіжності; гостра суперечка; тертя, 

зіткнення, колізія [5, с. 885]. 

Учені, які займаються дослідженням виробничих конфліктів, стверджують, що в 

одних умовах конфлікт стимулює самоорганізацію системи, сприяє досягненню цілей 

ефективними засобами, а в інших – призводить до нестабільності, дезорганізації та 

руйнування системи [3, с. 68–69]. 

Особливе місце конфлікт займає у діяльності бібліотечних працівників під час 

взаємодії із читачами. Водночас, цей напрям конфліктології до цього часу залишається 

малодослідженим. Однак його наукове і практичне значення зростає разом із нагальною 

потребою підвищення якості підготовки бібліотечних спеціалістів. 

Конфлікти у бібліотеці нерідко викликані об’єктивними, не залежними від певного 

бібліотекара обставинами, оскільки людина в своєму житті все частіше стає заручником 

стресової ситуації. Соціальні протиріччя, тривога про завтрашній день, накопичення 

негативних емоцій у суспільстві – все це призводить до соціальної ізоляції людей, викликає 

почуття невпевненості, недовіри і безсилля. Звідси – емоційна напруга, агресія, посилення 

конфліктності у діловому і особистому спілкуванні [2, с. 37]. 

Спілкування з читачами є професійною функцією бібліотекаря, тому відповідальність 

за тональність спілкування, за успіх у вирішенні тієї чи іншої конфліктної ситуації повністю 

лягає на нього. Адже саме бібліотекар, при обслуговуванні читача, виступає у ролі 

«господаря становища», який повинен мати сформовану установку на те, що в діалозі саме 

йому варто «підлаштовуватися» під читача, орієнтуватися на специфіку його особистості і 

поведінки, змінюючи відповідно тональність спілкування [4, c. 78–79]. 

Зазвичай об’єктом конфлікту в обслуговуванні читачів є бібліотечна послуга. 

Конфліктна ситуація виникає у тих випадках, коли бібліотечна послуга не надається або 

надається неякісно, і тим самим не задовольняє користувачів. Причиною конфліктів часто 

буває розбіжність можливостей бібліотеки та інтересів користувачів. 

У діяльності бібліотек найгостріше відчуваються конфлікти, пов’язані з обмеженістю 

фінансових, трудових і матеріально-технічних ресурсів, що означає: неможливість 

придбання літератури, потрібної читачу; неможливість видачі літератури додому; 

недоступність мережевих інформаційних ресурсів; очікування виконання читацьких запитів; 

перенесення деяких безкоштовних послуг до розряду платних тощо. 

Конфлікти можуть мати у своїй основі різні організаційні причини, що знижують 

якість обслуговування читачів та надання бібліотечних послуг. Основними показниками 

якості обслуговування є його повнота і оперативність. Тому при прийнятті управлінських 

рішень з організації бібліотечного обслуговування важливо аналізувати їхні наслідки з 

позицій забезпечення цих вимог. Конфлікти, що виникли через організаційні причини, легко 

переносяться до сфери міжособистісних відносин. 
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Нерідко причиною виникнення конфліктів є порушення бібліотекарами норм 

професійної етики.  

Дуже часто при обслуговуванні користувачів конфлікти стають неминучими. Їх 

можна запобігти, усунувши причини, що спричинили виникнення конфліктних ситуацій. Це 

вимагає від бібліотекарів і керівників бібліотечних колективів вивчення мотивів конфліктних 

ситуацій, аналізу їх причин, пошуку шляхів вирішення або подолання. 

Розвиток маркетингової діяльності наукової бібліотеки КНУКіМ привів до значного 

розширення спектра послуг, які надаються користувачам: це комплексне бібліотечно-

інформаційне обслуговування, інформаційно-бібліографічний супровід тем, визначених 

замовником; користування електронним каталогом, що надає доступ до повнотекстових 

електронних документів та дозволяє здійснювати автоматизований пошук матеріалів за 

автором, назвою, темою та іншими пошуковими елементами; обслуговування віддалених 

користувачів за допомогою сервісу «Віртуальна довідка»; підготовка бібліографічних 

списків джерел для наукових робіт (магістрантів, аспірантів, викладачів); надання вільного 

доступу до ресурсів мережі Інтернет з комп’ютерів, встановлених у бібліотеці чи з власних 

електронних пристроїв через Wi-Fi з науковою та навчальною метою; індексування 

документів за таблицями УДК; ЕДД та МБА (для науково-педагогічного складу). Постійна 

турбота про якість обслуговування дозволила скорегувати бібліотечну діяльність з метою 

ліквідації причин, що ведуть до конфліктів і зниження ймовірності їх виникнення. 

Конфлікти завжди пов’язані з нервовими навантаженнями, негативними емоціями, 

порушенням взаємин, тому багато хто намагається або не втручатися, у міру можливості, або 

гасити, пригнічувати їх, не даючи їм знайти своє вирішення. Невтручання у конфлікт може 

привести до того, що зіткнення оцінок і думок зайде так далеко, що інтереси справи 

відійдуть на другий план, а відносини між людьми перейдуть у відкриту особисту 

ворожнечу. З іншого боку, придушення будь-яких конфліктів може призвести до 

прихованого невдоволення, накопичення внутрішньої агресії, яка, врешті-решт, може 

вирватися назовні, і призведе до нового конфлікту [6, с. 173–195]. 

Попередженню і розв’язанню конфліктів між бібліотекарем і читачем сприятиме 

повне і всебічне задоволення інформаційних потреб користувачів. Бібліотекарі повинні 

прагнути до професійного вдосконалення, підвищення рівня професійної освіти і 

компетентності, бути психологічно готовими до спілкування з різними за характером, 

темпераментом і рівнем вихованості людьми. 

Для виходу з будь-якої конфліктної ситуації бібліотекарю потрібно сформувати для 

себе наступні загальні установки: об’єктивне сприйняття конфліктної ситуації та її аналіз з 

позиції читача; вибір стратегії співробітництва і компромісів [3, с. 178]. 

Найбільш оптимальним вбачається таке управління конфліктом, яке усуває об’єктивні 

причини, що спричинили конфліктну ситуацію, знімає викликану ними психічну 

напруженість і відновлює нормальні ділові та емоційні взаємини. 
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КОМУНІКАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ  

ЯК ФОРМА СПІЛКУВАННЯ В БІБЛІОТЕЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Майже неможливо переоцінити важливість комунікаційного процесу в бібліотечній 

діяльності. Якщо люди не зможуть обмінюватися інформацією, то вони не зможуть 

працювати разом, формувати спільні цілі й досягати їх. 

Комунікаційні зв’язки в бібліотечній сфері сприяють підвищенню загального рівня 

культури, формуванню позитивного іміджу закладу. Здійснюються вони різними ланками 

бібліотечної роботи: у сфері обслуговування, соціокультурній діяльності, створенні баз 

даних, управлінні, впровадженні новітніх технологій тощо. 

Термін «комунікація» (від лат. communis – спільний), започаткований ще за часів 

Платона. У сучасній літературі термін «комунікація» з’явився на початку ХХ ст. Це слово 

використовувалося в багатьох сферах людської діяльності. Представники різних наук 

трактують термін «комунікація» по-різному. Одне з трактувань таке: це система, де 

здійснюється взаємодія, процес взаємодії, способи спілкування, за допомогою яких 

створюється, передається і приймається різноманітна інформація [2, с. 10]. 

Сучасний світ можна назвати світом комунікацій, оскільки понад 70% часу людина 

витрачає на спілкування. Саме завдяки комунікації відбувається отримання та передача 

інформації з покоління в покоління. 

У процесі бібліотечного обслуговування як способу взаємовідносин бібліотечного 

працівника та користувача вирізняють безпосереднє та опосередковане спілкування. Основні 

точки безпосередніх контактів між ними в умовах традиційної технології: запис, передача–

прийом запиту; видача–отримання документів, довідок; проведення–участь в усних, 

групових заходах, під час яких у бібліотеці відбувається безперервна взаємодія бібліотекаря 

з одним абонентом, групою чи з усією аудиторією. Бібліотекар має бути зацікавлений у 

користувачеві, перетворюючи його з пасивного відвідувача на активного учасника 

бібліотечних заходів [1. с. 26]. 

Сучасний бібліотекар за своїм призначенням повинен сприяти розповсюдженню нової 

інформації, якої сьогодні потребує наше суспільство. Необхідно усвідомлювати, що успіх 

залежить від комунікаційної компетенції, технологічних навичок та творчого підходу. 

Завдяки сучасним інформаційно-комунікаційним технологіям можливості встановлення 

соціально-комунікаційних зв’язків набули нових форм. Як засіб професійних комунікацій, 

Інтернет знаходить все більш широке застосування. Бібліотечні працівники здійснюють 

комунікації у віртуальному середовищі з читачами. Соціальні мережі – це спосіб 

підтримувати контакти зі своїми читачами, особливо молоддю, яка активно використовує 

Facebook, Instagram та ін. Через ці ресурси можна обговорювати книги, обмінюватися 

враженнями, рекомендувати прочитати, висвітлювати різні події тощо.  

Нині бібліотечним працівникам необхідні особливі знання, уміння та навички: 

володіння новими технологіями, знання комп’ютерної грамотності; розробка проектів; 

обізнаність щодо нових видань та пропагування книги; потрібно завжди тримати «руку на 

пульсі» культурного життя, стежити за появою нових імен та розвитком уже відомих тощо. 

У сучасних комунікаційних умовах бібліотекарю необхідно усвідомити, що успіх буде 

залежать від комунікативної компетенції, технологічних навичок та творчого 

підходу [3. с. 9]. 

У бібліотеках ВНЗ налагоджуються комунікаційні зв’язки, адже вони беруть участь у 

педагогічно-виховному, міжкультурному, міжбібліотечному обміні, а також в обміні з 
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внутрішніми структурами вишу (кафедрами, музеями ) та іншими суспільними закладами 

(школами, технікумами, культурними закладами, видавництвами). 

В сучасних умовах бібліотечний колектив повинен орієнтуватися на комунікаційну 

культуру. Створювати комфортне середовище для відвідувачів, здійснювати на високому 

рівні заходи з використанням інноваційних моделей і методик. Все це сприятиме збільшенню 

кількості користувачів, а взаємодія і партнерство бібліотек – це досвід роботи, розробка і 

впровадження інноваційних процесів. 
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Процес інтеграції українського суспільства до міжнародних медіасистем, змінює 

акценти в діяльності бібліотечних установ. Інтелектуальний попит на інформацію, векторує 

наукову громаду поглянути на здобутки та проблеми діяльності установ консолідованої 

інформації, бібліотек, архівів, музеїв, інформаційно-аналітичних підрозділів з точки зору 

трансляції, ретрансляції інтелектуальних запитів соціуму. 

Інформаційно-комунікаційна ера пізнання потребує ґрунтовних змін в когнітивній 

свідомості соціуму та зосередження науки на теорії і методології проектування програмних 

систем та програмного моделювання бібліотечно-інформаційної галузі, технології обробки 

текстів, мережі когнітивних процесів у системному і прикладному системному аналізі, 

інтелектуальному аналізі інформації, аналітико-синтетичній обробці документів, 

інформаційно-аналітичному аналізі. 

Чи потрібна сучасному соціуму бібліотека з її традиційними функціями, для кого і 

чого вона призначена (вікові групи, верстви, гендерні особливості, соціальні категорії), чи 

має національна бібліотека майбутнє, чи національна бібліотека ХХІ століття – це історія 

та/або архів нації? 
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Досвід установ консолідованої інформації світу свідчить, що у інформаційному 

суспільстві, до якого спрямований розвиток сучасної цивілізації, інформація становить 

стратегічну цінність нарівні з матеріальними та енергетичними ресурсами. Сучасні 

інформаційні технології є могутнім інструментом прискорення прогресу у всіх сферах 

розвитку суспільства, визначають конкурентоздатність країни, регіону, галузі, окремої 

організації чи освітнього закладу. 

Маркетинговий підхід до постановки платних послуг у бібліотеці передбачає 

використання різних ознак для їх класифікації. Для розвитку платних послуг у бібліотеці 

необхідно вивчити та керуватися нормативно-правовою базою, на підставі якої буде 

здійснюватися діяльність з надання додаткових платних послуг, і провести комплексні 

маркетингові дослідження для того, щоб відповісти на питання. Наприклад, які послуги слід 

вводити в бібліотеці?, хто повинен виконувати роботу по наданню послуг?, на кого 

орієнтовані кінцеві результати? і т. д. 

Видається важливим проаналізувати матеріально-технічну базу і оцінити кадровий 

потенціал; прорахувати вартість тієї чи іншої додаткової платної послуги; розробити 

відповідні документи і затвердити їх; провести рекламу власних послуг; постійно 

аналізувати роботу з метою виявлення недоліків та пошуку шляхів її вдосконалення. 

Нарешті, глобалізоване інформаційне суспільство ХХІ ст. має пам’ятати вислів 

славетного Оскара Уайльда, що «всякі правила щодо того, що слід і чого не слід читати, 

просто безглузді». Сучасна культура більш ніж наполовину ґрунтується на тому, чого не слід 

читати, а отже, архівні і бібліотечні установи України, крім вище зазначеного, мають 

пам’ятати ці пророчі слова, щоб не перетворитися в музей, до якого ніхто не ходить. 

Необхідно звернутись до наукового надбання нашої історії та увібрати в новітню еру 

найкращі її сторінки, адже, як сказав Франклін Рузвельт, американський політичний і 

державний діяч, 32-ий президент США, «війну ідей так само не можна виграти без книг, як 

морську війну – без кораблів». 

Глобалізація інформаційних процесів і потреб суспільства створюють передумови 

якісно нової діяльності архівних установ, бібліотек і музеїв та окреслюють завдання перед 

фахівцями – надати інформаційні джерела, надати консультації при роботі з ними, надати 

інформаційні послуги загалом. 

Установи консолідованої інформації, або бібліотечно-інформаційні заклади є вагомим 

джерельно-інформаційним ґрунтом історико-культурного потенціалу історії України і в 

діяльності спрямовані залучити до соціального обігу інформацію, яка формує духовність, є 

базисом національної політики і культури. 

На шляху подолання асиметрії інформації бібліотечних установ галузі необхідно 

виокремити такі напрями: оптимальне комплектування фонду джерел інформації; надання 

оперативного комфортного доступу до інформаційних джерел; надання інформаційних 

послуг ХХІ ст.; формування високої інформаційної культури архівіста, бібліотекаря, 

музейного фахівця як суб’єкта інформаційного процесу; сприяння у формуванні 

інформаційної культури користувача. 

Сучасна наука України стоїть на порозі перших втрат бібліометричного та 

наукометричного ґрунту, що веде до прогалин у джерелознавстві, історіографії, бібліографії 

українства ХХІ ст. Нарешті, згідно відкритих даних соціологічного опитування, що 

проводились у жовтні–листопаді 2017 р. компанією Research & Branding Group, 51% 

українців не прочитали жодної книги – тож, негативний ґрунт небезпечної для національного 

соціуму втрати соціокультурних надбань сформований та потребує негайного вирішення. 
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Будь-яка діяльність індивіду у межах бібліотечних установ, прямо або 

опосередковано, є актом суспільних відносин – інформаційної комунікативістики – 

соціально-культурної взаємодії людей за допомогою інформаційних зв’язків. Основною 

метою діяльності бібліотеки вищого навчального закладу є задоволення інформаційних 

потреб користувачів академічної інституції, через надання джерел інформації задля 

виконання освітніх, дослідницьких і інформаційних задач. Тому якість бібліотечного фонду і 

професійна комунікація між бібліотекарями і користувачами є необхідною вимогою і 

запорукою ефективного інформаційного сервісу університетської спільноти. 

Бібліотека вищого навчального закладу є каталізатором необхідних інформаційних 

ресурсів у задоволенні інформаційних потреб освітньої установи – від інформаційної 

підтримки викладу дисциплін, навчального процесу і т.д. і т.п., до загальних функцій 

інформаційної комунікативістики [1]. Бібліотекар освітнього закладу є частиною команди 

професіоналів, які працюють над досягненням спільної мети – надання 

конкурентоспроможних освітніх послуг. Тому роль інформаційного менеджера, або 

бібліотекаря в академічних установах не можна недооцінювати, незважаючи на те, що наразі 

бібліотекарі не розкривають свого повного потенціалу через брак інформаційної 

комунікативістики. 

Бібліотекар є посередником між користувачами та ресурсами бібліотеки, що 

акумулює і ретранслює отриману інформацію задля обслуговування користувачів. Він є 

сполучною ланкою між бібліотекою і зовнішнім світом користувача для досягнення спільних 

цілей академічної спільноти. 

Ефективна діяльність бібліотекаря у системі інформаційної комунікативістики 

покликана призвести до загального успіху поставленої мети – як бібліотечної установи, так і 

вишу водночас. Як посередник між користувачами та ресурсами бібліотеки, інформаційний 

менеджер повинен зосередити цілісну увагу на запиті користувача незалежно від обставин, 

зокрема: 

– для якомога чіткого розуміння запиту користувача необхідно формулювати 

питання про ситуативну проблему, яку необхідно вирішити; 

– для розуміння запиту користувача, варто зрозуміти можливий вектор подальшого 

використання необхідних користувачу джерел інформації; 

– для інформаційної допомоги користувачу бібліотекар має бути обізнаним з 

попередньою архітектурою пошуку джерела; 

– корисним професійним навиком бібліотекаря є здатність до кореляції запиту 

користувача, без втрати кінцевої мети пошуку джерела [2]. 

Таким чином, крім класичних компетентностей бібліотекаря, глобалізоване 

інформаційне суспільство вимагає впровадження в його професійну діяльність й 

інноваційних підходів у системі інформаційної комунікативістики. Адже професіонал 

бібліотечної справи добре знайомий з широким колом джерел на різних носіях інформації. 

Окрім загальних знань і вмінь своєї справи, бібліотекар має здійснювати перехресний пошук 

джерел інформації та бути ознайомленим з інформаційними темами, що можуть зацікавити 

університетську інституцію зокрема. 

Бібліотекар також виконує і свого роду керуючу роль, допомагаючи користувачам 

перефразувати своє запитання, щоб питання було змістовним, спрямовуючи користувача на 
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відповідні інформаційні ресурси. Допомога користувачам у кореляції питання є однією з 

найважливіших робіт, яку виконує бібліотекар. 

Видається важливою і інша, не менш важлива складова професійної діяльності 

бібліотечних установ вишів: інформаціолог повинен підвищувати рівень обізнаності 

університетської спільноти, про бібліотечні фонди та послуги. Скажімо, постійно діючі 

книжкові виставки в реальному часі і в електронній мережі [3, 4]; «тиждень обізнаності» – як 

когнітивна програма з обізнаності бібліотечних фондів і послуг, для зареєстрованих і нових 

(наприклад, першокурсників) користувачів. Бібліотекар повинен мати можливість ефективно 

спілкуватися; повинен розуміти мову професії, бути дружнім до користувачів! 

Вибудовування дружніх професійних взаємин між бібліотекою і користувачами – 

запорука подальшої співпраці в інформаційному центрі вишу. Крім того, бібліотекар є 

посередником пошуку інформації поза межами бібліотеки навчального закладу. Адже 

бібліотечна установа навряд чи може і повинна задовольняти всі інформаційні запити 

користувачів, радше направляти і формувати запит – одна з головних складових діяльності 

бібліотеки і бібліотекаря вищого навчального закладу у системі інформаційної 

комунікативістики глобалізованого суспільства. 
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Розвиток літератури та бібліотечної справи тісно пов'язаний зі зміною форми 

інформаційної комунікації. Впродовж багатьох віків друкована книга істотно не 

змінювалася, тільки удосконалювалися засоби друку й форми комунікації. Поява 

комп’ютерів у 20 столітті суттєво змінила носії інформації, а з ними й форми комунікації. 

Сьогодні розвиток інформаційних технологій й комунікацій поступово перетворює 

академічні бібліотеки в універсальні інформаційні центри, де високий рівень 

функціональності, технічної оснащеності та сервісне інформаційне обслуговування дозволяє 

створити для користувачів ідеальні умови не тільки для праці, а й для відпочинку. 

Стрімкий розвиток технічних засобів змушує наукові бібліотеки вищих навчальних 

закладів кардинально міняти вектор своєї діяльності, впроваджувати нові інноваційні форми 

й методи роботи. Сучасне «веб-покоління читачів» віддає перевагу віртуальному, а не 
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реальному спілкуванню, тому в центрі інформаційно-бібліотечних комунікацій опиняється 

веб-сайт академічної бібліотеки. [2, с. 86].  

Бібліотека ДНУЗТ (тут та далі Дніпропетровський національний університет 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна) врахувала чисельні побажання 

користувачів та оновила свій веб-сайт. Він став більш корисним, цікавішим та зручнішим у 

користуванні, надає користувачам цілодобовий доступ до різноманітних електронних 

документів: оцифрованих ретро-книг, матеріалів наукових конференцій, підручників, 

методичних посібників, а також до відеофільмів, відеопрезентацій, відеолекцій, віртуальних 

виставок. (сайт. URL: http://library.diit.edu.ua). Особливою популярністю користується 

створений на сайті «Онлайн-словник ключових слів із технічних наук за відомостями 

міжнародних баз даних науково-технічної інформації», який містить терміни в галузі 

залізничного транспорту українською, російською та англійською мовами та постійно 

оновлюється. [3, с. 335]. Через оновлений сайт бібліотеки можна задовольнити чисельні 

інформаційні запити користувачів не тільки зі стаціонарного комп’ютера, а й навіть з 

мобільного телефону, працюючи у гуртожитку, відпочиваючи або спілкуючись з друзями у 

кав’ярні. Для цього потрібно лише встановити на телефон мобільний додаток DNURT 

Library Helper з Google Play. 

Щоб створити для викладачів та науковців університету більш комфортні 

комунікаційні умови для праці, працівники бібліотеки розмістили на веб-сайті цікаву для них 

інформацію у вигляді корисних посилань, інструкцій та відео уроків про створення 

наукового профілю, реєстрацію на ORCID ID, перевірку індексації наукових журналів та 

інше. 

Цифрова доступність інформації, що постійно зростає, руйнує чинні кордони між 

державами та перешкоди для передачі знань. Бібліотеки вищих навчальних закладів шукають 

нові можливості для реалізації цієї тенденції у сфері освіти. Саме веб-сайт НТБ ВНЗ має 

стати центром збору й надання відкритих електронних ресурсів користувачам через 

формування цифрових архівів відкритого доступу. За допомогою платформи Open 

Conference Systems бібліотекою ДНУЗТ були створені та розміщені матеріали міжнародних 

наукових конференцій університету: «Антропологічні вимірювання філософських 

досліджень» (сайт. URL: http://conf-ampr.diit.edu.ua/AMPR_18) та «Бібліотека університету на 

новому етапі розвитку соціальних комунікацій» (сайт. URL: 

http://conflib.diit.edu.ua/BUN_16). У грудні 2016 року було успішно проведено першу в 

Україні мультиформатну науково-практичну конференцію з бібліотечно-інформаційної 

справи у форматі відкритих конференцій з прямою трансляцією через канал YouTube. 

Традиційні форми комунікації та засоби доступу до інформації поступово 

поступаються новим інноваційним напрямкам у діяльності університетських бібліотек. 

Сьогодні веб-сайт сучасної наукової бібліотеки сприймається як презентація її образу в 

інформаційному просторі, тому важливо професійно, грамотно й повноцінно представляти її 

в інтернетівському просторі.[1, с. 52]. Легкість та доступність у завантаженні, оперативне 

сучасне оновлення, надання користувачам вичерпної інформації мають забезпечити 

популярність веб-сайту академічної бібліотеки у наукової спільноти. 
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК РУШІЙ БІБЛІОТЕЧНИХ ЗМІН 

 

Цифрова епоха сьогодення породила покоління читачів millennials, для яких звичною 

та необхідною потребою стало отримання інформації та знань у любому місці у форматі 

24/7. Всесвітня мережа Інтернет, являючись сукупністю методів комунікації, що існують на 

основі стандартизованих протоколів зв’язку, перетворилася на основний канал роботи з 

інформацією, що знаходиться на віддалених носіях. Орієнтуючись на реалії теперішнього і 

майбутнього життя, в яких електронна комунікація все більше витісняє книжкову, бібліотеки 

трансформують свою місію та роль у суспільстві, шукаючи нові формати взаємодії з 

читачами. 

За словами експертів, зовсім скоро можливий процес масового перетворення бібліотек 

у fab labs – соціальні майстерні (від англ. fabrication laboratories). Наприклад, розвиваючи 

дитяче читання, бібліотека Вашингтону надсилає батькам 5 електронних безкоштовних книг 

щомісяця; у бібліотеці канадського міста Калгарі працює додаток для смартфона, що є 

цифровим читацьким квитком; надрукувати власну книгу можна у бібліотеці Віндзору. 

Застосування цифрових технологій у практику роботи наукової бібліотеки Київського 

національного університету культури і мистецтв значно розширило горизонти діяльності. 

Зміни відбулися у процесах комплектування, обробки та збереження документів. 

Відбувається поступовий перехід до організації відкритого доступу до бібліотечного фонду.  

Використовуючи можливості Web 2.0 бібліотека формує власний контент у Мережі. 

Для організації професійного спілкування і взаємодії з читачами у соціальних мережах 

активно використовуються різноманітні миттєві повідомлення (блоги, огляди, коментарі, 

публікація світлин) та засоби для збереження і обміну файлами (відео на каналі бібліотеки у 

YouTube). Найкраще читачами сприймається інформаційний контент, що створюється з 

метою популяризації книг і читання. Наприклад, пости «Із щойно прочитаного» (містить 

цитати з книги, що запам’яталися), «Літературні валентинки» (вислови про кохання із книг 

сучасних українських письменників до Дня святого Валентина), репортажі про презентації 

книг та зустрічі з відомими діячами культури і мистецтва тощо.  

Сторінки та блоги бібліотеки у соціальних мережах (наприклад, Бібліопростір у 

Facebook, #ЧасБібліотек на онлайн-платформі Medium [1]) збільшують відвідуваність 

бібліотечного сайту, підвищуючи інтерактивність обміну інформацією.  

Стандартною послугою стало надання у приміщенні бібліотеки безкоштовного 

доступу до безпровідного Інтернет на комп’ютерах читальної зали та на особистих 

пристроях користувачів. 

Змінилися акценти бібліографічної діяльності: проводяться практичні заняття з 

користувачами щодо роботи з онлайн-ресурсами, у віддаленому режимі надається 

консультаційна підтримка з пошуку та систематизації потрібних джерел, формується 

інтегрований електронний інформаційно-бібліографічний ресурс на веб-сайті бібліотеки. 

Традиційним стало створення електронних бібліографічних та інформаційних 

продуктів, зокрема: бібліотрансформеру «Не осквернись, душе моя, у слові» [2], 

мультимедійних історій-лонгрідів «Українська душа з вірменським серцем» [3] та «Скарби 

нації», електронних виставок у рамках проекту «12+ книг року» [4], в яких використовується 

найважливіша перевага мережі Інтернет – інтерактивність. 

Все активніше бібліотека позиціонує себе як центр інтелектуального дозвілля 

навчального закладу, стаючи місцем для реалізації творчого потенціалу читачів. Цьому 

сприяє організація діяльності літературного клубу #галаСлово, проведення конкурсів зі 
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створення буктрейлерів та екслібрисів, тренінгів з медіаграмотності, виставок, концертів, 

майстер-класів тощо. 

У перспективі бібліотека може розвиватися як інформаційний хаб, трансформуючи 

свій простір для потреб певних груп користувачів (тобто, у бібліотеці має бути комфортніше 

працювати, ніж вдома чи на роботі). У такому хабі робочі місця мають бути обладнані 

комп’ютерами/ноутбуками з необхідними периферійними пристроями (гарнітура, веб-

камера, 3Д-принтер, сканер) і типовим комплектом програмного забезпечення.  

Отже, бібліотека КНУКіМ, беручи на озброєння можливості цифрових технологій, 

трансформує свою діяльність, перетворюючись із місця збереження книг на центр доступу до 

всесвітньої інформаційної системи. Зміни відбуваються у бібліотечних процесах, формах 

спілкування з читачами, застосуванні нового цифрового інструментарію, створенні 

інформаційно-насиченого контенту. 
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НОВЕ ОБЛИЧЧЯ КОРИСТУВАЧА БІБЛІОТЕКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ У ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ  

ТА СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій вимагає від бібліотеки 

нового підходу до обслуговування користувачів, формування у студентів інформаційної 

культури. Впроваджуючи сучасні інформаційні технології та власні інноваційні проекти 

бібліотека стає інформаційним центром навчального закладу, осередком самоосвіти 

студентів та викладачів. 

Щоб бути сучасною, бібліотеці необхідно враховувати як змінилися користувачі. На 

думку Олексія Онищенка, академіка НАН України, голови Інформаційно-бібліотечної ради 

НАН України можна виокремити такі типи сучасних читачів: 

1. читач – повний традиціоналіст, користується лише традиційними ресурсами і 

працює в читальних залах бібліотеки; 

2. читач-традиціоналіст, який частково використовує і новітні ресурси, і працює в 

бібліотеці; 

3. інтернет-читач, віддає перевагу електронним ресурсам і віддаленому доступу, але 

відвідує бібліотеку і працює з традиційними носіями інформації; 

http://lib.knukim.edu.ua/media-produkti
http://skarbi-natsiyi.tilda.ws/ukrainska-dusha
http://skarbi-natsiyi.tilda.ws/ukrainska-dusha
https://view.genial.ly/5a797b5c4d6ae50fb9886f07/2018
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4. «чистий» інтернет-читач, працює тільки з електронними ресурсами і лише в режимі 

віддаленого доступу; 

5. творець електронних ресурсів: створює цифрові інформаційні продукти, може 

передавати їх до бібліотеки, користується електронним фондом бібліотеки у віддаленому 

доступі.  

Все це реальні користувачі інформації та відвідувачі бібліотеки (безпосередньо чи 

через сайти). Бібліотека повинна формувати ресурс, розрахований на кожну з цих категорій, і 

збагачувати форми обслуговування [1, с. 3]. 

Експрес-моніторінг, проведений бібліотекою Сумського вищого училища мистецтв і 

культури ім. Д.С. Бортнянського серед студентів виявив, що найбільша частина користувачів 

належить до третьої групи, в інформаційних потребах якої присутні і Інтернет і бібліотека. 

«Шукач конкретної якісної інформації може надовго потонути в безодні Інтернету і 

нічого не знайти. Йому потрібні надійні орієнтири, де, що і як шукати, щоб здобути 

перевірені дані. Бібліотека як накопичувач і систематизатор може стати надійним 

інформаційним експертом» [1, с. 5]. 

Актуальним сьогодні є питання вивчення як користувача, так і його інформаційних 

потреб. Бібліотека училища неодноразово проводила анкетування серед студентів різних 

курсів. Останнім часом були проведені такі опитування як: «Портрет студента СВУМіК», 

«Інтернет-ресурси та студентство». Експрес-опитування, анкетування, моніторинги дають 

можливість проаналізувати інтереси студентів, їх інформаційні потреби, пріоритети, 

цінності, уподобання. 

Успішність функціонування бібліотеки як центру інформації зобов’язує бібліотечних 

фахівців швидко реагувати на зміни в інформаційних потребах користувачів, 

удосконалювати форми обслуговування, надавати якісне інформаційне консультування, 

розширювати спектр бібліотечно-інформаційних послуг, вимагає систематичного вивчення 

та впровадження нових технологій.  
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ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ СУЧАСНОГО БІБЛІОГРАФА БІБЛІОТЕКИ 

ВИЩОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ 

 

Бібліотека вищого освітнього закладу забезпечує інформаційними ресурсами і 

послугами освітню та наукову діяльність університету, формує його інформаційно-освітній 

простір. Розвиток інтернет-технологій відкрив для бібліотек нові шляхи і можливості 

бібліотечно-інформаційного обслуговування, пошуку, отримання бібліографічної та 

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 бібліографічне обслуговування 
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користувачів. Вміння працювати з різними джерелами інформації, анотування, реферування, 

індексування, предметизація і систематизація, складання пошукового образу документа – все 

це складає професійну діяльність бібліографа. 

Професійні компетенції – це професійні якості (знання, уміння, навички), соціально-

комунікативні можливості, відповідні особистісні якості та риси характеру, що забезпечують 

самостійність професійної діяльності. 

Особливістю професійної діяльності бібліографа бібліотеки ВОЗ 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 

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. 

Сучасний читач йде до бібліотеки у випадку, якщо його знань і зусиль не вистачає для 

самостійного відбору певної інформації, що призводить до збільшення кількості складних 

запитів і потребує креативності у роботі бібліографа. На кожному рівні аналізу документів, в 

кожному робочому процесі бібліограф задіє свої аналітичні здібності. Це так звана 

«бібліографічна евристика», «професійна інтуїція». По суті, вся бібліографічна практика 

пов’язана з аналізом інтенцій (інтенція – комунікативний намір) в запитах користувачів та в 

текстах документів. Бібліографи використовують метод інтент-аналізу, інтуїтивно 

вибираючи чи оцінюючи лінгвістичні одиниці, як правило, іменник чи дієслово, при відборі 

джерел, підготовці реферативної інформації, анотацій, створенні бібліографічної продукції, 

формулюванні рубрик в електронному каталозі та базах даних.  

Бібліограф ВОЗ забезпечує студентам та викладачам доступ до інформації, закладеної 

в світових інформаційних ресурсах, яких стає все більше, а технології доступу, види 

інформаційних продуктів і послуг постійно змінюються. Тому кожен фахівець повинен 

працювати над підвищенням свого професійного рівня, використовувати сучасні 

інформаційні технології, розширювати свої професійні компетенції, беручи участь в 

тренінгах, курсах з підвищення кваліфікації, конференціях тощо. Адже, за словами В. П. 

Леонова «Кожне дослідження починається з бібліографії, а закінчується ще більшою 

бібліографією». 

На сьогодні актуальні завдання бібліографа полягають у розкритті інформаційних 

ресурсів бібліотеки, інтеграції своїх продуктів і послуг у мережеве середовище, розширенні 

технологій координації та кооперації з іншими бібліотеками та інформаційними центрами. 
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БІБЛІОГРАФІЧНИЙ РЕСУРС З ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Незважаючи на розвиток та поширення нових інформаційних технологій, створення 

різноманітних баз даних, як тематичних, так і універсальних, бібліографічні покажчики не 

втратили своєї актуальності та залишаються важливим засобом інформаційно-

бібліографічного обслуговування користувачів. З 2012 року складання рекомендаційних та 

науково-допоміжних бібліографічних покажчиків стало пріоритетним напрямом наукової 

роботи інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Київського 

національного університету культури і мистецтв. Покажчики, різні за тематикою, обсягом, 

хронологічними рамками, популяризують фонди бібліотеки, сприяють освітньо-виховній, 

педагогічній, науково-дослідній роботі викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів 

університету. 

У 2018 році Київський національний університет культури і мистецтв відзначає 50-

річчя від дня заснування. Ювілей – це своєрідний звіт про значущі події в становленні та 

розвитку університету. За ці роки робота вищого освітнього закладу активно висвітлювалася 

на сторінках періодичних видань України.  

З 1976 року, завдяки щоденному моніторингу всеукраїнських і київських газет та 

журналів, співробітники інформаційно-бібліографічного відділу виявляли публікації про 

діяльність КДІК – КДУК – КДУКіМ –КНУКіМ та зберігали їх в папках-досьє, вели 

картотеку «Історія КДІК», акумулювавши таким чином значний обсяг інформації. У  

2014–2015 рр. було здійснено ретроконверсію карткової картотеки «Історія КДІК», яка 

вміщувала бібліографічні записи до 2002 року, в електронну базу даних «Історія КНУКіМ», в 

якій зібрано значний інформаційний джерелознавчий ресурс. 

Результатом цього напряму науково-дослідної роботи відділу став науково-

допоміжний бібліографічний покажчик «Київський національний університет культури і 

мистецтв на сторінках періодичних видань, 1976–2016» [1]. Протягом 2016–2017 років 

співробітники відділу розробили план-проспект, відібрали документи, згрупували записи, 

підготували довідковий апарат, відредагували бібліографічні записи  та підготували до друку 

покажчик. 

Матеріали покажчика з можливою повнотою відображають публікації про викладачів 

та студентів університету, про кафедри, факультети, творчі колективи, культурно-мистецькі 

та освітні проекти університету в газетах та журналах за 1976–2016 рр. Відбір матеріалу 

завершено у грудні 2016 року. Весь матеріал опрацьовано de visu. З оригіналами 

представлених публікацій можна ознайомитись в інформаційно-бібліографічному відділі 

бібліотеки. 

Принцип упорядкування відібраних матеріалів хронологічно-алфавітний. 

Бібліографічні записи подано в хронологічному порядку – за роками видання, в межах року – 

в алфавіті прізвищ авторів та/або назв публікацій. Бібліографічні описи мають наскрізну 

нумерацію (всього 1160 записів). 

Покажчик складається з вступної статті від укладачів, основного розділу та довідково-

допоміжного апарату та додатку. В основному розділі зібрані бібліографічні описи статей, в 
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яких висвітлюється діяльність університету, окремих інститутів, факультетів і кафедр, 

наукової бібліотеки, викладачів, студентів, випускників, творчих колективів та відомості про 

мистецькі та освітні проекти. Довідково-допоміжний апарат складається зі Змісту, Іменного 

покажчика, Покажчика структурних підрозділів КНУКіМ, Покажчика творчих колективів 

КНУКіМ, Покажчика культурно-мистецьких та освітніх проектів КНУКіМ, Списку 

періодичних видань. 

В додатку представлені найцікавіші статті з історії університету у відсканованому 

вигляді. 

Укладачі покажчика сподіваються, що видання буде цікавим широкому загалу 

користувачів бібліотеки: науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, діячам культури і 

мистецтва, працівникам інформаційних служб, усім, хто цікавиться становленням, розвитком 

та історією університету. 

Видання сприятиме формуванню позитивного іміджу КНУКіМ як в Україні, так і за її 

межами. 

Бібліографічна інформація – важливий документний ресурс сучасного суспільства. А 

вміння шукати і знаходити, переробляти і використовувати інформацію – пріоритети роботи 

інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки КНУКіМ. 
 

Список використаних джерел 
 

1. Київський національний університет культури і мистецтв на сторінках періодичних видань,  

1976–2017 : до 50-річчя від дня заснування : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв, наук. б-ка ; уклад.: В. В. Степко, О. Б. Вапельник, Г. О. Стешенко ; редкол.: 

Н. А. Гайсинюк, Ю. І. Горбань, С. Г. Винокурова. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. 169 с. 

 

 

УДК 025.5 

Інга Миколаївна Стригун, 

головний бібліограф наукової бібліотеки  

Київського національного університету  

культури і мистецтв 

 

ПОТРЕБА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  

СУЧАСНИХ КОРИСТУВАЧІВ 

 

Вища освіта в інформаційному суспільстві, яке активно розвивається та еволюціонує, 

неможливо уявити без активного використання актуальної інформації та знань. На сьогодні 

відбувається прискорений перехід наукової бібліотеки КНУКІМ в інтегрований 

університетський, інформаційний, науково-освітній та дослідницький центр. В бібліотеці 

формується інформаційна культура всіх учасників освітнього процесу, надаються комфортні 

умови для самостійної роботи студентів, адже бібліотека не повинна бути тільки місцем для 

видачі книг, вона повинна сприяти мотивації людини до самоосвіти через надання 

необхідних інформаційних ресурсів і забезпечення відкритого і повноцінного доступу до 

інформації. 

«Бібліотека стала провідним комунікаційним центром, пройшовши значний шлях від 

накопичення, зберігання, оброблення та розповсюдження документної інформації, 

організації інформаційного обслуговування до роботи із конструкторами знань»[2, с. 29]. 

Діяльність наукової бібліотеки КНУКіМ спрямована на інформаційне забезпечення 

навчального процесу вузу, на задоволення інформаційних потреб користувачів за допомогою 

як друкованих, так і електронних інформаційних ресурсів. Користувачам надані нові послуги 

інформаційного обслуговування, а саме: доступ до мережевих електронних ресурсів, різні 

доступи до каналів отримання інформації. Такими каналами вважаються спілкування з 

співробітниками бібліотеки, спілкування по електронній пошті а також з дошки оголошень, 

звернення за інформацією на сайт бібліотеки. 
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Наукова бібліотека КНУКІМ співпрацює з підрозділами університету, у межах такої 

співпраці співробітники кафедр інформують про надходження в бібліотеку книг і 

періодичних видань, відбувається постійне інформування керівного складу ВУЗу щодо 

нових надходжень з питань науки, освіти культури та мистецтва. Для користувачів 

організовано знайомство з інформаційними ресурсами та запропонованими послугами, веб-

сайтом наукової бібліотеки КНУКІМ.  

«Адаптація комунікаційних технологій до бібліотечно-інформаційної діяльності 

дозволяє позиціювати бібліотеку в системі соціальних комунікацій як заклад, що здійснює 

процеси кумуляції, генерації, передачі документів, інформації і знань на різних структурних 

рівнях організації соціокомунікаційної системи»[1, с. 16] . 

Можна окреслити наступні принципи співпраці наукової бібліотеки КНУКІМ з всіма 

підрозділами університету та користувачами: 

– принцип доступності – всі інформаційні ресурси орієнтовані на простого, навіть не 

зовсім підготовленого користувача; 

– принцип відкритості – інформація, що накопичується в бібліотеці є відкритою та 

доступною для використання; 

– принцип консолідації – вся інформація подається об’єктивною і правдивою, що не 

перешкоджає існуванню альтернативних джерел; 

– принцип інтерактивності – коли інформаційна взаємодія системи дозволяє 

збагачувати знаннями всі окремі її складові. 

Слід зазначити, що одним з головних завдань наукової бібліотеки є бібліотечно-

інформаційне обслуговування реальних та віртуальних користувачів. Наявність колекцій CD 

в складі фондів бібліотек, доступ до віддалених баз даних через Інтернет, отримання 

реферативної та повнотекстової інформації в режимі on-line  все це в значній мірі сприяє 

ефективній роботі користувачів і свідчить про появу нового виду комунікації – електронної. 

Рекламування на web-сайті бібліотеки як основних, так і інноваційних форм обслуговування 

читачів сприяє залученню користувачів до використання нетрадиційних послуг бібліотеки. 

Систематичні анонси книжкових виставок, культурно-просвітницьких заходів, фотозвіти про 

вже проведені заходи, презентація нових надходжень до бібліотеки призводить до 

вдосконалення послуг і виявлення інформаційних потреб користувачів. 
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FACEBOOK ЯК СУЧАСНА ФОРМА КОМУНІКАЦІЇ 

НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ТА ЧИТАЧА 

 

В сучасному суспільстві соціальні мережі стають вже більш значущим засобом 

комунікації з користувачами бібліотеки, як інноваційно розвинутим інформаційним центром. 

Сучасний користувач повинен мати змогу оцінити ресурс, який він використовує для 
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задоволення своїх інформаційних потреб, установа, в свою чергу – надавати інформаційний 

зв’язок, взаємодіяти з користувачами, повідомляти про події, які плануються та ті, що 

відбуваються сьогодні. Такий зв'язок дає змогу вибудовувати стійкі довгострокові зв’язки з 

потенційними користувачами, що є важливим аспектом успішної роботи бібліотеки. 

На сьогодні Facebook є мережею, яка успішно використовується багатьма всесвітньо 

відомими організаціями та тими, які тільки починають свій розвиток. Згідно статистичним 

даним, за останній рік є тенденція до збільшення кількості українських користувачів, вона 

зросла на 67 % з – 6,6 до 11 мільйонів. «Внутрішня статистика Facebook зараховує до 

користувачів лише тих, хто хоча б раз протягом останніх 30 днів був залогінений в сервіс. 

За останні 12 місяців кількість українських користувачів соцмережі зросла на 67% – з 

6,6 млн до 11 млн. Найбільший ріст був в травні 2017 року, коли українським провайдерам 

було заборонено давати доступ користувачам до російських соціальних мереж» [1]. 

Дана мережа дає змогу бібліотекам рекламувати та пропонувати свої послуги 

користувачам, взаємодіяти та вивчати їх інформаційні потреби. Для діяльності бібліотеки в 

Facebook рекомендується створювати власну сторінку, а не особистий профіль чи групу, 

адже саме вона надає потрібні функції для представлення компанії, організації чи державної 

установи.  

Слід підкреслити, що наукова бібліотека Київського національного університету 

культури і мистецтв, яка в 2016 році створила свою сторінку в соціальній мережі Facebook 

(https://www.facebook.com/knukimlibrary/), вдало покращує власний імідж та просуває 

бібліографічно-інформаційні продукти. Бібліотека в своїй діяльності активно використовує 

спеціальні налаштування та зручний дизайн, що дає змогу детально розкрити всі напрями 

роботи установи. Вагомою особливістю сторінки наукової бібліотеки КНУКІМ у Facebook, 

яка відрізняє її від особистого профілю, є функція «вподобати» (стати підписчиком) та 

відсутня можливість додати в друзі. Це надає можливість відокремити зайвих 

(непотенційних) шанувальників бібліотеки та тих, хто у майбутньому не стане користувачем, 

а тільки просуває свій власний продукт на ринку попиту. 

Сторінка наукової бібліотеки КНУКіМ на сьогодні налічує 868 вподобань (тобто 

користувачів, які підписалися). Також за допомогою мережі Facebook бібліотека інформує 

своїх користувачів про наукові заходи, послуги, ресурси, книжкові виставки, літературні 

вечори, зустрічі з відомими особистостями та анонсує майбутні події. Для найбільш повного 

розкриття новин використовуються різноманітні матеріали: фото, відео, текст, gif-

зображення та онлайн-трансляції. 

За результатами дослідження вибудовується наступна ситуація, а саме: на сторінці 

бібліотеки найактивніше сприймаються пости, які вміщують в собі мінімум тексту (в 

середньому 30-50 слів) та фото. Саме ці пости мають найбільше охоплення та отримують 

найбільшу кількість вподобань та поширень. Для того, щоб збільшити охоплення 

користувачів, активно використовуються хештеги (англ. hashtag, від hash – «символ ґратки», 

«октоторп»), для цього перед необхідним словом ставиться символ «#», після даної операції 

воно перетворюється на посилання. Для впевненості в результаті збільшення кількості 

переглядів, потрібно постійно переглядати статистичні дані, які характеризуються 

колонками охоплення аудиторії постів. Подальший аналіз, які саме теми цікаві для ваших 

шанувальників, дає змогу просувати та популяризувати віртуальні послуги бібліотеки та 

утримувати увагу широкого загалу «аудиторії».  

Завоювання інформаційного віртуального простору, актуалізація інформації є одним з 

видів, так званої горизонтальної форми роботи «Бібліотеки 2.0» і саме діяльність сторінки в 

соціальній мережі Facebook сприяє розбудові сучасного напряму роботи наукової бібліотеки 

КНУКіМ.  
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ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ М. КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Правильно сформована візія та місія, визначені основні завдання є потужним 

фундаментом для функціонування кожної бібліотеки, а висвітлення її діяльності та розкриття 

фондів книгозбірні – важливими напрямками її роботи.  

Для вітчизняних бібліотек (особливо невеликих) актуальною залишається проблема 

висвітлення власної діяльності, а також основних постулатів, на яких ця діяльність 

грунтується.  Тоді як активна позиція бібліотеки популяризує її серед користувачів та 

допомагає налагоджувати професійні контакти з іншими установами.  

Метою даної роботи є дослідити сайти медичних навчальних закладів різних рівнів 

акредитації м. Києва та Київської області на наявність основної інформації про бібліотеку як 

структурний елемент установи, її устаткування та основну діяльність для визначення рівня 

інформування населення про діяльність конкретних бібліотек.  

Загалом, у мережі медичних бібліотек України нараховується 816 бібліотек різних 

рівнів, серед них 19 бібліотек медичних вищих навчальних закладів [1, с. 3; 2].  

За даними бази Vstup.info у Києві та Київській області нараховується 15 медичних 

закладів різних рівнів акредитації. Серед них: 3 університети, 2 академії, 10 коледжів (з них 

2 – відокремлені структурні підрозділи університетів). У Києві розташовані 11 медичних 

навчальних закладів, тоді як у Київській області функціонують 4 коледжі.  

Інформацію про бібліотеки медичних університетів м. Києва було знайдено на сайтах 

двох ВНЗ. Бібліотека НМУ ім. О. О. Богомольця має власний сайт (на момент дослідження 

сайт оновлювався), веде активну діяльність у соціальних мережах (зокрема на Facebook). 

Електронний каталог створений на основі АБІС «ІРБІС» та є у вільному доступі.  

ПВНЗ «Київський медичний університет» створив у своїй структурі електронну 

бібліотеку, яка наповнюється навчальними матеріалами для студентів. Доступ до бібліотеки 

закритий, а студенти можуть скористатись бібліотекою використовуючи персональний код 

доступу.  

У м. Київ також функціонують дві медичні академії – Національна медична академія 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика та ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини». Бібліотека НМАПО ім. П. Л. Шупика не має власного сайту, але на офіційному 

сайті ВНЗ є окрема сторінка, де висвітлено мета структурного підрозділу, колектив, історія, 

напрямки роботи, а також основні послуги та контакти. У рамках діяльності бібліотеки 

також створено інституційний репозитарій. У вільному доступі також офіційне положення 

про бібліотеку Академії. На офіційному сайті ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини» не було знайдено жодної згадки про бібліотеку як структурний підрозділ.  

У Києві функціонує чотири медичні коледжі, що є самостійними установами : 

Перший київський медичний коледж, Київський міський медичний коледж, Медичний 

коледж № 3, а також Київський базовий медичний коледж ім. П. І. Гаврося. 

На сайті КБМК ім. П. І. Гаврося створена окрема сторінка присвячена бібліотеці, на 

якій коротка характеризується діяльність бібліотеки та представлений її колектив на 

світлинах. Також надається вільний доступ до електронної бібліотеки закладу, що була 

створена на основі Google Диску. 
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Київський міський медичний коледж не подає відомостей про діяльність бібліотеки, 

проте надає у вільний доступ навчальні матеріали для студентів різних курсів. Інші коледжі 

не подають інформацію на сайті про бібліотеку.  

Коледжі, які є структурними підрозділами інших медичних навчальних закладів (як 

правило, університетів) не подають інформацію про відокремлені бібліотеки. 

Медичні коледжі функціонують у чотирьох районного значення містах Київської 

області: Біла Церква, Макарів, Обухів та Яготин.  

На сайті Обухівського медичного коледжу у розділі, що присвячений історії училища 

коротко описується матеріально-технічне забезпечення бібліотеки (наявність техніки, 

кількість робочих місць у бібліотеці), наповнення її фондів та забезпечення літературою 

студентів. Білоцерківський медичний базовий коледж, а також Чорнобильський медичний 

коледж (м. Яготин) не надають інформації про бібліотеку на офіційних веб-сайтах. На сайті 

Макарівського медичного коледжу  у розділі присвяченому навчально-методичній роботі 

серед інших основоположних документів виставлено також і положення про бібліотеку, де 

описуються основні завдання бібліотеки, зміст роботи, управління книгозбірнею, її штат, 

матеріально-технічне забезпечення та права бібліотеки. 

Отже, було проаналізовано інформаційне наповнення 13 сайтів медичних навчальних 

закладів різних рівнів акредитації м. Києва та Київської області про бібліотеку, її завдання, 

основну діяльність, фонд та матеріально-технічне забезпечення; наявність електронних 

бібліотек чи матеріалів у вільному доступі. З усіх проаналізованих установ бібліотека лише 

одного закладу має власний, відокремлений сайт. Дві бібліотеки мають власні сторінки на 

сайті навчального закладу. Чотири установи ведуть електронну бібліотеку, репозитарій чи 

надають у вільний доступ навчальні матеріали. Шість установ (що становить половину від 

аналізованого) не подають на сайтах жодної інформації про наявність у структурі бібліотеки 

та відомості про її діяльність, що відображає проблему низького рівня інформування 

суспільства про діяльність конкретних бібліотек окресленої мережі.  
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БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ: 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Інноваційний процес являє собою підготовку й здійснення інноваційних змін і 

складається із взаємозалежних частин, що утворюють цілісний комплекс. Результатом 

процесу є реалізована зміна – інновація. 

Термін «інновація» у термінологічному словнику «Библиотечное дело» тлумачиться 

як «оновлення продукції і послуг, здійснюваних бібліотекою, її технологій, форм та методів 

управління, що забезпечують підтримку і удосконалення сучасного іміджу, якості 

обслуговування, конкурентоздатності» [1, с. 45]. 
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Саме інновації на сучасному етапі соціально-економічного розвитку сприяють 

ефективному використанню наявних ресурсів та найкращому задоволенню потреб 

користувачів. 

«Сьогодні інноваційний розвиток бібліотек навчальних закладів – не мода, а стійкий 

тренд, результат тривалого процесу, що характеризується нововведеннями у бібліотечній 

сфері. Відтак бібліотеки повинні постійно бути готові до викликів часу і глобальних змін в 

інформаційному просторі, тобто вони мають стати мобільними, креативними, 

інноваційними»[2]. 

Інновації бувають продуктивні, сервісні, організаційні, техніко-технологічні тощо; 

впроваджуються у бібліотечну діяльність, сприяючи швидкому і всебічному задоволенню 

потреб користувачів. 

Наукова бібліотека КНУКіМ – інформаційний центр університету, що задовольняє 

інформаційні потреби користувачів різних категорій; виявляє, досліджує і впроваджує у 

практику діяльності сучасний сервіс; здійснює наукову діяльність у книгознавчому, 

інформаційно–бібліографічному напрямах. Будь-які запити користувачів, що потребують 

інформаційного супроводу бібліотеки, вирішуються якісно, швидко, на високому 

професійному рівні. Саме це сприяє реалізації місії наукової бібліотеки ВНЗ – створення 

простору для максимально комфортного, якісного задоволення інформаційних потреб 

навчального процесу та наукових досліджень в університеті. 

Стратегія розвитку сучасної бібліотеки неможлива без використання новітніх 

інформаційних технологій, які охоплюють основні технологічні процеси – від формування 

до ефективного використання бібліотечно-інформаційних ресурсів. Застосування цифрових 

технологій, належного програмного забезпечення дозволяє підтримувати високий рівень 

бібліотечно-освітньої діяльності.  

Бібліотеки як середовище формування інформаційних ресурсів «суспільства знань» 

покликані накопичувати, синтезувати та пропонувати суспільству інтелектуальний 

інформаційний продукт на різноманітних носіях інформації. 

Бібліотека КНУКіМ систематично працює з кафедрами та науковими підрозділами 

університету, надаючи їм необхідну методичну допомогу з питань: укладання і підготовки до 

видання бібліографічних покажчиків, списків літератури, створення електронних баз даних 

на допомогу науковій та навчально-виховній роботі; виконання різних видів бібліотечних 

довідок; проведення бібліографічних оглядів, практичних занять; організації книжкових 

виставок; занять з основ інформаційної культури, бібліотекознавства та бібліографії.  

Наукова бібліотека університету проводить самостійні дослідження за науковими 

темами: «Оцифрування рідкісних та цінних видань як складова вивчення, збереження, 

використання фондів наукової бібліотеки КНУКіМ»; «Історія КНУКіМ»; «Вчені КНУКіМ у 

культурно-мистецькому розвитку країни. Підготовка біобібліографічних посібників». 

Результатом наукової роботи бібліотеки є підготовка і публікація статей, тез, доповідей у 

фахових виданнях України та матеріалах конференцій; видання наукових, науково-

бібліографічних та науково-популярних видань у серіях: «Вчені КНУКіМ», «Видатні постаті 

КНУКіМ» та «Знаменні дати КНУКіМ». 

Електронні інформаційні ресурси стають все більш актуальними у розвитку науки та 

освіти, урізноманітнюючи форми бібліотечно-бібліографічного обслуговування, 

забезпечуючи оперативність та якість надання інформаційних послуг. Упровадження 

технологічних інновацій у роботу бібліотеки зумовило кардинальні зміни у процесах 

створення, доступу та розповсюдження інформації. Це підключені до мережі Internet 

32 робочих місця бібліотекарів, повне покриття зоною Wi-Fi усієї території бібліотеки. 

Он-лайн бібліотечний сервіс набуває все більшого розвитку та передбачає 

забезпечення дистанційного доступу до ресурсів бібліотеки широкого кола користувачів 

Інтернету. Сторінка бібліотеки у соціальній мережі Фейсбук інформує про режим роботи, 

адресу; дає посилання на сайт; містить коментарі та оцінку «друзів», пропонує короткі 

повідомлення про діяльність бібліотеки.  
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У всесвітній мережі бібліотека представлена через сайт, що надає доступ до 

електронного каталогу і баз даних, електронної бібліографічної продукції бібліотеки, он-

лайн послуг: «Віртуальна довідка», індексування документів, електронної доставки 

документів. Невід’ємною частиною веб-сайту є віртуальна довідкова служба, що дає 

можливість пошуку інформації про наявність у фонді необхідних видань, формування 

тематичного списку літератури та отримання інших видів бібліотечних послуг. 

Наразі використання віртуальних комунікацій та можливостей онлайн-сервісів і 

програм є обов’язковою умовою конкурентоспроможності бібліотеки. З огляду на це, 

актуальними і затребуваними є віртуальні виставки – новий інформаційний бібліотечний 

продукт, що консолідує традиційний і електронний способи презентації інформації; є 

невід’ємною складовою виставкової діяльності, ефективним інструментом залучення 

користувачів до бібліотеки, засобом створення її позитивного іміджу. 
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СУЧАСНІ ПРОФЕСІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ – ЗАПОРУКА УСПІХУ РОЗВИТКУ 
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Безперечним є факт, що книга була є і буде одною із основних джерел інформації, 

джерелом знань, проявом внутрішнього світу автора, носієм духовних та інтелектуальних 

цінностей суспільства тощо. Однак сьогодні інформаційне суспільство вносить свої 

корективи у доступність інформації, способи її передачі, методи роботи з нею. Безперечно 

сьогодення (завдяки сучасним комунікаціям) відкриває двері у світ доступності знанням. 

У бібліотечній галузі сучасні професійні комунікації дають можливість задовольняти 

потреби користувачів, збільшити попит щодо бібліотечних послуг, залучати майбутніх 

читачів, утримувати увагу широкого кола науковців та студентів 

Одним із способів спілкування з користувачами бібліотек безумовно є тематичні 

виставки. Саме завдяки їм відвідувачі мають змогу дізнатися багато нової та корисної 

інформації, поспілкуватися з фахівцями різних напрямків діяльності і обрати для себе 

необхідні книжки.  

Також останнім часом користувачі дуже активно приймають участь у різноманітних 

розіграшах і акціях, організованих співробітниками бібліотек.  

Формується вікторина з цікавими питаннями різних освітніх предметів. Усі учасники 

мають необхідну літературу, в яких криються відповіді на всі поставлені питання та 

обмежений час на їх пошук. Переможці визначаються шляхом найбільш правильних 

відповідей за менший період витраченого часу та заохочуються призами. 

Шалену популярність особливо серед молоді набула дуже корисна та цікава 

інтерактивна гра "тематичні клуби читачів" в основу якої покладено два метода комунікації 

(обмін книжками і круглий стіл). Бібліотечні фахівці торкаються найцікавіших тем, 

запрошують прийняти участь всіх бажаючих та надають необхідні книжки читачам. Усі 
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учасники за певний час мають прочитати по одній книжці. Через визначений час (за круглим 

столом) проводиться зустріч, де учасник клубу має 10-15 хв. для висловлення думки 

стосовно прочитаної книги. Таким чином кожен учасник клубу має змогу отримати 

інформацію у вигляді анонсу усіх найцікавіших книжок.  

Однак серед усіх можливих сучасних професійних комунікацій найпоширенішим 

явищем в усьому світі сьогодні є Інтернет комунікація. Про це свідчить активний розвиток 

інформаційного суспільства. На те є свої переваги: 

– максимальна доступність інформації у будь-який час не залежно від місця 

знаходження користувача; 

– доступ до інформації людей з обмеженими можливостями;  

– економічна обґрунтованість та ін. 

Саме тому в усьому світі останнім часом було приділено таку величезну увагу веб-

комунікаціям. Все більше і частіше ми спостерігаємо як сучасні бібліотеки створюють сайти, 

які виконують комунікаційну функцію. Особливу роль у формуванні сучасних бібліотечних 

комунікацій займають соціальні мережі, блоги, форуми, тощо. Завдяки цим інструментам 

користувач має доступ до фонду електронних книжок і віртуальних виставок, інформацію 

стосовно надходжень нових видань, і запланованих заходів та можливість постійного 

зворотного зв'язку з бібліотекою. 

Сучасні професійні комунікації сьогодні перебувають у часі постійної модернізації. 

Ще 10 років тому не можливо було уявити, що бібліотечні комунікації зазнають таких 

суттєвих змін. Змінюється час і користувачі стають ще більш вибагливими. Для збільшення 

попиту серед користувачів бібліотечна галузь сьогодні має бути максимально готовою до 

нових методів та засобів комунікацій. Саме без цих інноваційних методів не можливо 

розвивати та удосконалювати професійні комунікації у майбутньому. Адже дуже цікаво було 

б знати,  яких саме позитивних змін зазнає бібліотечна галузь ще через 10 років. 
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БІБЛІОТЕКА ЯК БРЕНД 

 

В умовах сучасності, коли бібліотеці важко конкурувати з інтернет-простором, відео-, 

кінопродакшеном та масмедіа, для популяризації та просування своїх послуг варто її 

розцінювати не лише як спосіб отримання інформації чи наукову установу, а як бренд в 

першу чергу. 

У підручнику М. М. Поплавського зазначено: «Бренд – це повний комплекс 

ідентифікаторів фірми чи продукту, що включає назву, графічну або іншу (звукову, відео- і 

т.ін.) символіку і розрахований на сукупність уявлень та очікувань споживача» [3, с. 16]. 

Трансформаційні зміни та процеси у суспільстві в час інформаційної ери стають 

основою для змінення пріоритетів як в організації основи так і в діяльності сучасної 

бібліотеки. Отже з самого початку створення й протягом всього існування кожної бібліотеки 

окремо потрібно користуватися інструментами керування, розкрутки та просування з основ 

брендингу з побудовою власного іміджу та з підтримкою соціального маркетингу. Але й на 

вже давно існуючу установу можна застосувати дану модель. 

При створенні нової установи чи нової стратегії для вже сталої бібліотеки потрібно 

орієнтуватись передовсім на сучасну молодь та прагнути зробити так, щоб книгозбірня стала 

привабливим місцем для проведення вільного часу. Дана модель базується на п’ятьох 
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основних аспектах: кваліфікований персонал, мультимедійність фонду, різноманітність 

заходів, інтеграція новітніх тенденцій в роботі та переймання досвіду, розбудова або 

переобладнання (переоснащення) фондів [4]. 

По-друге, варто належним чином зосередитися на використанні новітніх цифрових 

технологій та можливостей в рекламі продуктів та послуг бібліотеки. Адже варто 

спілкуватися з цільовою аудиторією її мовою, а мова молоді це інтернет та соціальні 

платформи. Тому саме SMM має бути основним каналом просування та обміну інформацією 

з користувачами.  

Кваліфікований персонал це запорука успіху у будь-якому бізнесі чи справі. Це 

працівники не тільки з достатнім рівнем освіти, професійних знань та бажанням до роботи, зі 

знанням основ етики, навиками відповідними сфері праці, з вміннями коректного 

спілкування та чистою мовою, а й найважливіше та й найбажаніше з чітким уявленням про 

ту загальну справу, що вони разом створюють той імідж за який кожен відповідає особисто, 

про той бренд, що вони несуть у маси та любов до нього.  

Задля покращання роботи персоналу існує низка заходів, котрих притримуються 

керівники більшості бібліотек України. Це і різноманітні профорієнтаційні роботи і курси 

підвищення кваліфікації, тренінги та семінари, тімбілдинги, лекції та професійні зустрічі. На 

прикладі наукової бібліотеки КНУКіМ працівники постійно відвідують конференції та лекції 

організовані Українською бібліотечною асоціацією, одним з останніх був семінар на тему 

«Бібліотека як бренд міста», що відбувся на базі Гете-інституту (Goethe institute Ukraine).  

Бібліотекам доводиться опановувати цифрові технології та формувати медіатеки. 

Досвід Мюнхенської міської бібліотеки зі слів заступниці директора Астрід Ліпельт-Калуш: 

«частки друкованих видань та видань в аудіо- чи відеоформаті складають 30% і 70% 

відповідно. Ми акцентуємо увагу на аудіовізуальних медіа. Дуже важливо, щоб всі нові 

мультимедійні надходження відразу інтегрувалися у систему книгозбірень і були доступні 

відвідувачам. Ми вирішили, що наш фонд має формуватися з урахуванням трендових тем. 

Йдеться про те, що британці називають «лайфстайл» – мода, модні види спорту, ігри, техніка 

й нові медіа. Серед аудіовізуальних медіа центральну частину нашого фонду складають 

фільми в DVD та Blue-Ray-форматах. Також ми маємо потужний фонд із іграми для 

приставок різних форматів».  

Різноманітність заходів та інтеграція новітніх тенденцій в роботі та переймання 

досвіду. Цікаві зустрічі та презентації як з літературними митцями так і з відомими діячами 

культури, клуби-лекторії, тематичні виставки до видатних подій, букфести та організація 

буккросингу, брифінги та прес-конференції, літературо-музичні вечори, квести та 

розважальні цікавинки до свят – ось неповний перелік активностей, які наразі практикуються 

майже у всіх бібліотеках світу. Так само і у рідній Науковій бібліотеці КНУКіМ івент-

календар заповнено на кожен день, адже колектив поповнили молоді спеціалісти з багатою 

фантазією. З найцікавішого це креативні дрібнички від читального залу, котрі приходяться 

студентам до душі. Наприклад, бібліопередбачення – невеличкі папірці з афоризмами та 

цитатами літературних бестселерів. Кожен зі студентів після обслуговування обирає 

папірець навмання і кожного разу дивується наскільки правдивим є передбачення. 

Бібліотека приваблює користувачів не лише багатющим зібранням літератури, а й 

комп’ютерними залами, Wi-Fi, зручними, затишними зонами відпочинку. А якщо 

відвідувачеві хочеться почитати влітку на свіжому повітрі, то для цього створено й таку 

можливість. Також у холі бібліотеки діє кафе, яке небезпідставно можна вважати 

літературним, адже тут усі охочі обговорюють останні літературні новинки, не заважаючи 

тим, хто працює в читальних залах [1, с. 17]. 

Все має бути для комфорту, від столиків та диванчиків до дитячих куточків та снек-

барів, кінозалу в читальній залі з проектором. 

Щодо наукової бібліотеки КНУКіМ можна сказати, що сайт дійсно на відповідному 

рівні і вчасно наповнюється. Також власну сторінку книгозбірня має у Facebook та Instagram. 

Загалом поняття бренду доволі широке і при побудові іміджу немає дрібниць, все має бути 
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доцільним. «Бібліотека майбутнього повинна стати не тільки простором для вільного 

спілкування, самореалізації, освіти і творчості, а й загальнодоступним інформаційно-

дозвіллєвим центром, котрий акумулюватиме різноманітні інформаційні потоки і 

забезпечуватиме рівноправний доступ усім соціальним групам до достовірної інформації і 

знань, а її соціально-орієнтовані сервіси охоплюватимуть усі сфери життєдіяльності 

суспільства» [2, с. 5]. 
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БІБЛІОТЕКА У ЧАС ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Формування громадянського суспільства – це довготривалий складний процес, який 

охоплює всі сфери життя держави і суспільства. Це безперервний комунікаційний процес, 

мета якого – самоорганізація, самовідтворення різноманітних інтересів і прав людей та 

розвиток демократії. Розбудова громадських організацій, які є виразниками інтересів 

пересічних громадян, спирається в на інформаційну забезпеченість. Надання інформації, її 

поширення, використання здійснюється в тому числі, і завдяки діяльності бібліотек як 

центрів комунікацій.  

Існує певний ланцюг, а саме: інформація – комунікація – держава. Бібліотека посідає 

певне місце в цьому ланцюгу і її діяльність сприяє гармонізації більшості видів та форм 

поширення інформації та знань. Користувачі бібліотеки прямо або опосередковано є 

учасниками еволюційного розвитку громадянського суспільства. Використовуючи надану 

бібліотеками інформацію, вони, застосовуючи свої знання в суспільній практиці, посилюють 

вплив громадянських організацій, об’єднань, рухів – всіх недержавних організацій методами 

інформаційного впливу з метою вирішення своїх завдань на державотворення. 

Відбувається формування суспільної свідомості, яка у свою чергу породжує існування 

суспільних відносин, які потребують унормування і стають нормами для існування 

державних інститутів. 

«Побудувати демократичну, соціальну, правову державу неможливо без тісного 

взаємозв’язку держави та громадянина, їх злагодженої роботи й ефективного контролю за 

діяльністю органів державної влади з боку громадськості» [1, с. 104].  

Демократичні перетворення в державі надають можливість збільшити кількість, або 

хоч не скоротити кількість книгозбірень, збагатити їхні фонди, забезпечити належною 

кількістю комп’ютерів, розширити базу періодичних видань як різновиду науково-

інформаційної продукції і тим самим забезпечити самоосвіту та самовиховання, розвинення 

світогляду, підсилення інтелектуального розвитку. В інформаційному суспільстві завдяки 

злагодженій роботі бібліотек відбувається створення нових знань шляхом інтелектуального 

оброблення інформаційних масивів. Щоб зацікавити читачів, необхідно не лише викликати 
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інтерес до видання, а й затримати їхню увагу, стати постійною інтелектуальною складовою 

життя особистості в комунікативній взаємодії держава – громадянське суспільство. 

«Комунікаціям належить особливо важлива роль у становленні, функціонуванні та 

еволюції громадянського суспільства та його інституцій … у інформаційному суспільстві 

саме комунікаціям належить вирішальна роль у питаннях прогнозування та реалізації 

внутрішньо-демократичного розвитку як окремих країн, так і окремих регіонів планети й 

світової спільноти у цілому за умов інтенсифікації світових інтеграційних процесів» [2, с. 3]. 

Наукова бібліотека КНУКіМ сьогодні працює над оновленням змісту цінностей вищої 

школи, така робота відбувається з використанням європейських стандартів у навчальних 

програмах, підручниках, покажчиках, веб-сторінках тощо. Ціннісна складова бібліотечної 

діяльності сконцентрована щодо професійної орієнтації, соціально-педагогічної, науково-

освітньої та самоосвіті і самовихованню. Розширення світогляду, розблокування 

національної пам’яті, європейський вектор розбудови, сучасні інноваційні зрушення 

наукової бібліотеки КНУКіМ можна співвіднести з повсякденною наполегливою працею 

щодо розбудови громадянського суспільства. Інформаційне супроводження керівного складу 

КНУКіМ, професорсько-викладацького складу, студентів, наукових співробітників піднімає 

на вищий щабель якість навчального процесу, підсилює комунікацію, сприяє поглибленню 

знань і тим самим стає рушійною силою щодо задоволення інформаційних потреб 

громадянського суспільства.  
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА БІБЛІОТЕЧНОГО ПРАЦІВНИКА:  

ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Корпоративна культура (англ. corporate culture) є основою життєвого потенціалу будь-

якої установи, його особливістю, що відрізняє персонал однієї установи від інших. 

Корпоративну культуру визначають як «душу» або «дух» установи. Етика відносин, що 

встановлюються в бібліотеці віддзеркалюють потенційні можливості бібліотекарів, духовні 

цінності, вміння працювати в колективі, професійні якості помножені на ввічливість та 

доброзичливість. Це коло не є вичерпним, оскільки корпоративна культура бібліотечних 

працівників це сукупне багатогранне поняття, що розкривається за певними 

характеристиками і стає об’єктом наукових доробок.  

На сьогодні така увага до корпоративної культури бібліотекарів вишу зумовлена 

вимогами часу. Наукова бібліотека КНУКІМ  структурний підрозділ вишу, який уособлює в 

собі загальний «дух» наукової установи. Це соціальний інститут, що потребує професійного 

управління, певного іміджу, етики бібліотечних фахівців, мотивації бібліотекарів до 

інновацій. Всі структурні підрозділи університету діють як єдина згуртована команда 
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професіоналів відданих своїй справі на шляху навчання та виховання студентської молоді в 

сучасному розвиваючому інформаційному суспільстві. 

Формування нового типу культури відносин – культури інформаційно-освітнього 

суспільства потребує посиленого впливу на учасників навчального процесу з боку 

бібліотеки. Професіоналізм, здатність акумулювати все нове та найкраще, поєднувати 

внутрішню культуру співробітника бібліотеки з зовнішніми атрибутами спілкування 

удосконалює всю систему організації роботи інформаційно-бібліотечного обслуговування. 

Етичний ракурс корпоративної культури бібліотекарів поєднує моральність та 

професійні якості. Моральність, як форму суспільної свідомості, як одну з найважливіших 

сторін життєдіяльності людини, де завжди відбувається німий діалог між практичний 

розрахунком і боргом. Тоді як професійні якості в сучасному інформаційному суспільстві, де 

знання, вміння та навички формують освіченого фахівця дають поштовх для подальшого 

розвитку особистості. Але, як свідчить досвід, мораль, з точки зору критеріїв добра, 

справедливості, гуманності, чесності, супроводжується з бажаннями слідувати своїм власним 

відчуттям внутрішніх потреб, достатньо буденних та спрямованих більше на виживання 

людини в сучасному світі. 

Тому організаційні зміни в діяльності бібліотеки повинні порушувати більш глибокі 

основи: системи цінностей, норм, стилю управління, способів мислення й підходів до 

вирішення проблем, тобто всього, що прийнято називати корпоративною культурою. Тоді 

корпоративна культура виконує функції інтеграції й зовнішньої адаптації, організації всього 

того, що необхідно для розбудови та подальшого ефективного розвитку бібліотеки. 

Можна стверджувати, що корпоративна культура бібліотекарів це багаторівнева 

умовна структура, яка має об’єктивну або зовнішню сторону та суб’єктивну або внутрішню 

сторону. Зовнішній прояв корпоративної культури – це уявлення про виключний стиль 

спілкування та обслуговування, зовнішній вигляд, культура мовлення, зразок поведінки. 

Внутрішній прояв  це емоції, репутація, морально-етичні норми, цінності тощо. Слід 

зазначити, що внутрішня сторона корпоративної культури бібліотекарів впливає на вибір 

способів й засобів виконання службових обов’язків та на всю корпоративну стратегії 

книгозбірні. Самоосвіта, самовдосконалення, професійного зростання, бажання бути 

цікавими для спілкування стає одним з головних критеріїв для підтримання відповідного 

рівня корпоративної культури наукової бібліотеки вишу.  

До окремих принципів формування корпоративної культури бібліотекарів 

відноситься: 

 створення згуртованого колективу; 

 формування здорового психологічного клімату в колективі; 

 формування внутрішнього кадрового резерву; 

 створення інноваційного характеру роботи. 

Важливо зазначити, що вся система управління Науковою бібліотекою КНУКІМ 

відповідає вище зазначеним принципам і планує всі напрями роботи для підтримання 

високого рівня корпоративної культури, етичних настанов, морального клімату книгозбірні. 
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УНІВЕРСАЛЬНА ДЕСЯТКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ В УКРАЇНІ: 

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН 

 

Універсальна десяткова класифікація (УДК) – міжнародна класифікаційна система, 

яку застосовують у понад 130 країнах світу. Вона побудована за принципом поділу на галузі 

науки і є «живою» класифікаційною системою, в якій відображаються всі зміни, що 

відбуваються у світовій науці.  

Десяткову систему бібліографічної класифікації винайшов у 1852 році американець 

Натанієль Шертлеф, бібліотекар з м. Бостона, однак його книга, видана у 1856 році, 

залишилась поза увагою фахівців. 

У 1873 році систему Шертлефа використав Мелвіль Дьюї для Бібліотеки Конгресу 

США. Відтоді вона відома як Десяткова класифікація Дьюї (ДКД). Перше видання ДКД 

вийшло у 1885 році. 

У 1895 році з ініціативи бельгійців Поля Отле й Анрі Лафонтена у Брюсселі відбулась 

Міжнародна бібліографічна конференція, на якій прийнято рішення заснувати нову 

класифікаційну систему на основі ДКД. Перше видання таблиць класифікації французькою 

мовою «Manuel du répertoirе bibliographique universel» («Посібник з універсального 

бібліографічного репертуару») випущено у 1904–1907 роках. 

Назва «Універсальна десяткова класифікація» вперше з'явилась у другому виданні 

таблиць «Classification décimale universelle» (1927–1933).  

У 1991 році створено Консорціум УДК (УДКК), розташований у м. Гаазі, Нідерланди, 

який є власником УДК. 

Використання УДК в Україні має майже столітню історію. Перше видання 

скорочених таблиць десяткової класифікації українською мовою (у перекладі з французької) 

здійснено Головною Книжною Палатою ще 1919 року. Його автор – засновник і перший 

директор установи, славетний український бібліографознавець Ю. Іванов-Меженко [1]. 

1996 року Книжковою палатою України розроблено проект «Класифікаційна система 

України», у рамках якого здійснено переклад з англомовного еталона і видано таблиці УДК 

українською мовою [2–6]. Відтоді Книжкова палата України підтримує національний еталон 

в актуальному стані. 

Із 2000 до 2017 року Книжковою палатою України видано 23 книги УДК, 

4 електронних видання, кілька різновидів прикладних таблиць, низку методичних та 

довідкових видань. 

На веб-сайті Консорціуму УДК запроваджено електронний ресурс вільного 

використання – скорочені таблиці УДК мовами народів світу. Нині цей полімовний, 

інтернаціональний електронний ресурс містить таблиці 57 мовами, у тому числі 

українською [7]. 

Консорціум УДК і Книжкову палату України поєднує тісна співпраця. У 2008 році 

спільно з Інститутом історії України розроблено рубрикацію розділу «Історія України», 

починаючи від IX століття й до часів незалежності включно, який до того був представлений 

в УДК одним рядком. За значний внесок у розвиток міжнародного еталона УДК 
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співробітника Книжкової палати України М. Ахвердову уведено до Консультаційної ради 

Консорціуму. 

Від 2009 року в Україні діє національний стандарт ДСТУ 6096:2009 «Універсальна 

десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування».  

Донедавна в Україні паралельно використовували дві класифікаційні системи: УДК і 

ББК – Бібліотечно-бібліографічну класифікацію. 

ББК була розроблена у 60-х роках минулого століття з метою підпорядкувати усі 

галузі науки комуністичній ідеології, запроваджена в бібліотеках України і їхні фонди 

переставлені за цією класифікацією. 

У 2017 р. за ініціативою Книжкової палати України прийнято Постанову Кабінету 

Міністрів України від 22.03.2017 № 177 «Про припинення використання Бібліотечно-

бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації». 

Для розроблення методики переходу бібліотек з ББК на УДК Книжкова палата 

України рішенням Вченої ради заснувала міжвідомчу Комісію з питань упровадження 

Універсальної десяткової класифікації в Україні. Призначенням комісії є координація зусиль 

бібліотек та інших установ з різних галузей у запровадженні УДК. 

Для полегшення переходу з ББК на УДК Книжковою палатою України розроблено 

«Таблицю зіставлення індексів ББК і УДК», а для публічних бібліотек – скорочений варіант 

таблиць «Розташування бібліографічних записів у каталогах публічних бібліотек за 

Універсальною десятковою класифікацією». Готуються також скорочені таблиці для 

освітянських бібліотек. 

Активно працює заснована Книжковою палатою України спільнота «УДК в Україні» у 

Facebook, яка трансформувалася в інформаційно-консультаційний центр для понад 3500 її 

учасників. 

Отже, УДК в Україні має великі перспективи і повне забезпечення – ліцензійне, 

нормативне та навчально-методичне. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ УДК І ББК У ПРАКТИКУ РОБОТИ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ: 

ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ І РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ 

 

З прийняттям постанови Кабінету Міністрів України «Про припинення використання 

Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової 

класифікації» від 22 березня 2017 р. № 177 розпочався новий етап впровадження УДК у 

практику роботи бібліотек України. 

Варто зазначити, що перший етап упровадження УДК в Україні (тоді Міжнародної 

універсальної децимальної класифікації – МДБК) припав на 20-ті рр. XX ст. МДБК – перша 

класифікація міжнародного типу була перекладена на українську мову і вийшла друком 

1919 р. за упорядкування Ю. Іванова-Меженка, тогочасного директора Книжкової палати. 

За радянських часів було видано «Десятичную классификацию» (1924), «Десяткову 

класифікацію: для масових бібліотек» (1938); «Таблиці бібліотечної класифікації для 

масових бібліотек» (1961); «Таблиці бібліотечної класифікації для масових бібліотек» (1971) 

та ін. Впровадження десяткової класифікації регламентувалося низкою директивних 

документів та супроводжувалося значною роз’яснювальною, методичною роботою. 

Централізована систематизація за таблицями УДК в СРСР була введена у 1963 р. Індекси 

проставлялися на каталожних картках всесоюзного, республіканських, центральних 

галузевих і територіальних інститутів НТІ, в періодичних, продовжуваних, книжкових 

виданнях. 

Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК) – універсальна комбінаційна 

класифікаційна система, одна з найбільших в світі, розроблена в 1936–1968 рр. фахівцями 

Державної бібліотеки СРСР імені В.І. Леніна (нині Російська державна бібліотека), 

Державної публічної бібліотеки імені М. Є. Салтикова-Щедріна (нині Російська національна 

бібліотека), Бібліотекою Академії наук СРСР (нині Бібліотека Російської академії наук) і 

Всесоюзної Книжкової палати (нині Російська Книжкова палата). Нині це національна 

класифікаційна система Росії, яка використовується також у бібліотеках інших зарубіжних 

країн. 

В Україні першою впроваджувати радянську систему ББК почала з 1960 р. 

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого на основі проекту цієї системи. 

Значна науково-методична робота щодо впровадження ББК була здійснена Харківською 

державною бібліотекою ім. В.Г. Короленка. 

Масове упровадження ББК в практику роботи бібліотек України всіх відомств і рівнів 

здійснювалося у 1970-80-ті рр. після прийняття низки директивних документів. Нею були 

охоплені бібліотеки загальнодержавного рівня, обласні і центральні міські бібліотеки 

Міністерства культури України, понад 20 тисяч районних і сільських бібліотек, шкільні, 

бібліотеки вишів та середніх спеціальних навчальних закладів. Публічні бібліотеки 

Міністерства культури України користуються таблицями ББК з 1980 р., обласні 

універсальні – з 1986 р. На впровадженя ББК у бібліотеках України були витрачені десятки 

років, значні інтелектуальні зусилля. 

У другій половині 1990-х рр. була усунена підпорядкованість таблиць ББК 

ідеологічним догмам (наприклад, філософія марксизму-ленінізму, що виділялася раніше як 

титульний розділ ББК, включена в галузевий відділ «Філософія»; територіальні типові 

ділення побудовані за фізико-географічними, а не політичними ознаками тощо). З початку 
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1990-х рр. фахівці бібліотек України різних відомств працювали над відображенням 

національного змісту, удосконаленням таблиць ББК, здійснювали їх адаптацію до сучасних 

потреб та наукового знання. 

Водночас на початку третього тисячоліття у бібліотеках України розпочався 

зворотний процес рекласифікації і повернення до УДК. Обирали УДК й бібліотеки 

новостворених ВНЗ. 

Варто зазначити, що Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

створила свій Рубрикатор для систематизації документів, Упродовж останніх 20-ти років 

бібліотекою здійснено велику наукову роботу з підготовки тематичних рубрикаторів у формі 

робочих таблиць. Їх використовують у технологічному циклі наукового опрацювання 

документів при організації довідково-пошукового апарату, формуванні каталогів бібліотеки, 

загальнодержавних баз даних «Україніка наукова», «Наукова періодика України». У 

2016 році вийшов «Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант», розроблений для 

спеціалізованих відділів НБУВ, а також для наукових бібліотек з невеликими фондами, який 

охоплює усі розділи знання і налічує близько 2300 рубрик. Скорочений варіант Рубрикатора 

доступний онлайн і може використовуватися іншими бібліотеками без ліцензій. 

У 2008–2012 рр. Книжковою палатою України (КП) підготовлено друге видання 

таблиць УДК у 7 томах, пропонуються таблиці зіставлення індексів УДК і ББК і ББК і УДК. 

Останні зміни і доповнення, які надійшли в Книжкову палату України із Консорціуму 

УДК, – випуск за 2012/2013 рр. Книжкова палата України працює над їх адаптуванням до 

україномовного еталону таблиць УДК. У 2017 р. КП підготовлено друковане видання УДК зі 

змінами і доповненнями.  

Проте варто констатувати певні протиріччя з галузевою нормативною базою, чинними 

державними стандартами. Зауважимо також, що неможливо миттєво «припинити 

використання ББК», класифікацію, яка впроваджувалася десятиліттями. Перехід на іншу 

систему класифікації потребує не лише значного часу, працевитрат фахівців, а й належного 

організаційно-методичного, кадрового і фінансового забезпечення.  
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УНІФІКАЦІЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ  

ЯК ФАКТОР ІНТЕГРАЦІЇ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ 

 

Актуальною проблемою у формуванні національного інформаційного простору 

України є взаємодія бібліотек у створенні та використанні єдиних підходів до інформаційно-

пошукових систем. Професійне бібліотечне товариство має переконання, що активна 

реалізація інтеграційної політики є основою для створення єдиного інформаційного ресурсу 

та інтеграції України до світового інформаційного простору. Розвиток інтеграції бібліотек в 

напрямі уніфікації лінгвістичного забезпечення бібліотечних інформаційно-пошукових 

систем відбувається шляхом реалізації відомчих міжбібліотечних корпоративних проектів в 

межах створення електронних каталогів на окремі види видань. Разом з тим інтеграція різних 

напрямів уніфікації засобів лінгвістичного забезпечення здійснюється в умовах 

впровадження різнорідних комп‘ютерних систем, різних підходів до опрацювання 
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інформаційних ресурсів, відсутності методичних документів орієнтованих на міжнародні 

вимоги.  

Державна інформаційна політика в сучасних умовах на рівні діючих нормативних 

актів лише декларативно спрямовує на інтеграцію діяльності бібліотек, що не вирішує 

практичних питань у розвитку бібліотек на шляху до формування національного 

інформаційного простору. 

Процес уніфікації  засобів лінгвістичного забезпечення бібліотечних інформаційно-

пошукових систем акумулює в собі різні підходи сформовані під час трансформації 

бібліотечної технології формування, використання інформаційних ресурсів і разом з тим 

передбачає зміни відповідно до умов інтеграції та міжнародного досвіду. В основі інтеграції 

діяльності бібліотек в інформаційному просторі держави лежить комплекс організаційних 

засад які дозволяють поєднувати в єдине ціле інформаційні ресурси, технології для 

створення єдиного національного продукту спрямованого на задоволення інформаційних 

потреб широких кіл користувачів. Організаційні засади створення інтегрованого 

інформаційного ресурсу передбачають: 

– формування нормативної та науково-методичної бази; 

– створення міжвідомчих об'єднань фахівців за різними напрямами опрацювання 

документів; 

– впровадження уніфікованих підходів до формування інформаційних ресурсів; 

– диференціацію функціональних завдань між провідними бібліотеками держави; 

– розробку корпоративних проектів; 

– використання міжнародних ресурсів, створених на основі кооперації діяльності 

корпоративних бібліотечних мереж; 

– дотримання сумісності технології і програмного забезпечення. 

Впровадження уніфікованих підходів до діяльності бібліотек з метою формування 

інформаційно-пошукових систем передбачає реалізацію заходів на різних рівнях 

функціонування провідних бібліотек і бібліотечних мереж: 

– національному (розробка концепції розвитку інформаційно-пошукових систем 

бібліотек з урахуванням процесів інтеграції, вирішення методологічних питань взаємодії, 

прийняття законодавчих і нормативних документів з урахуванням міжнародних вимог, 

розподіл функцій між провідними бібліотеками держави); 

– регіональному (відпрацювання механізмів взаємодії бібліотек на міжвідомчому 

рівні, розподіл функцій між провідними бібліотеками регіону); 

– відомчому (оновлення нормативів діяльності бібліотек мережі та відпрацювання 

механізмів інтеграції ); 

– локальному (розробка провідними бібліотеками держави стратегій уніфікації 

діяльності відповідно до міжнародних вимог та завдань інтеграції до світового 

інформаційного простору). 

Бібліотеки регіонального, відомчого рівнів мають певний досвід уніфікації засобів 

лінгвістичного забезпечення бібліотечних інформаційно-пошукових систем в межах 

корпоративної діяльності у формуванні і використанні електронних інформаційних ресурсів, 

про що свідчить створення зведених електронних каталогів, розподілених баз даних , але в 

перспективі вироблені уніфіковані підходи необхідно трансформувати для розвитку 

інтеграційної діяльності бібліотек держави. 

Виходячи з визначених організаційних засад, на локальному рівні одним з 

важливіших завдань кожної великої бібліотеки України на шляху до інтеграції на 

державному рівні є уніфікація різних напрямів її діяльності відповідно до міжнародних 

вимог. 

Аналіз сутності різних напрямів уніфікації бібліотечної діяльності дозволяє 

стверджувати, що вона по суті є інтеграційною базою для самої бібліотеки з іншого боку 

орієнтується на взаємодію в реалізації державних і міжнародних корпоративних проектів 

спрямованих на інтеграцію інформаційних ресурсів. В перспективі уніфікація засобів 
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лінгвістичного забезпечення інформаційно-пошукових систем бібліотек повинна сформувати 

єдині підходи до організації та використання інформаційно-пошукового потенціалу 

національного інформаційного простору. 
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УНІВЕРСАЛЬНА ДЕСЯТКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ (УДК) В УКРАЇНІ: 

ІСТОРИКО-КНИГОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС 

 

В інформаційному полі України для організації інформації використовувалось 

декілька класифікаційних систем: універсальні національні бібліотеки, публічні переважно 

використовували ББК, бібліотеки вищих навчальних закладів, науково-технічні, медичні, 

сільськогосподарські та інші галузеві, інформаційні центри, видавництва – УДК; у системі 

книговидання – ЄКЛ (Єдина класифікація літератури для книговидання). З метою 

впровадження єдиної класифікації для систематизації видавничої продукції Постановою 

Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року «Про припинення використання в 

Україні Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової 

класифікації» введена УДК[1]. 

У чому ж тоді сьогоднішні протиріччя вибору документної класифікації? Якій 

класифікаційній системі в національному інформаційному дискурсі cлід було віддати 

перевагу? Чи виправдає практика правомірність ініційованого Книжковою палатою України 

вибору?  

Історія класифікаційних систем  в Україні, не маючи стабільного автономного 

державного підґрунтя, весь час була «тісно пов’язана  з їх історією у Росії», а УДК 

розцінювалась в свій час як «буржуазна» класифікація: її коріння закладені американцями 

Н. Шертлефом, М. Дьюі, переросли в «інформаційне генеалогічне дерево» продукування 

«децимальних класифікацій», започатковане в 1895 році бельгійськими вченими-юристами 

П. Отле, А. Лафонтеном у Міжнародному бібліографічному  інституті  як механізм для 

складання Світового карткового бібліографічного репертуару [2].  

Проблема створення українського інформаційного середовища, що генетично 

відроджувалась у березні 1917 року українською революцією, стала головним чинником 

діяльності Бібліотечно-архівного відділу. У свою чергу закладення основ Національної 

бібліотеки Української держави, започаткування Українською Центральною Радою і в 

послідуючому дальший розвиток мережі спеціальних і наукових бібліотек окремих 

міністерств і відомств, реорганізація публічних та шкільних бібліотек в числі першочергових 

завдань вимагали розробки і визначення механізму організації бібліотечних фондів і 

каталогів бібліотек, пошуку варіантів класифікаційної системи.  

В Україні ще за часів  Гетьманату відомий  український просвітянин, член Київської 

міської управи С. Сірополко (1872-1959) фактично запропонував проводити бібліотечне 

будівництво  «в контексті загальноєвропейського процесу» [3, с. 84]. 

Історико-культурний дискурс впровадження децимальних класифікацій в Україні 

достатньо досліджений у монографії О. Сербіна [4]. 

У 1919 році, з утворенням Головної Книжкової палати України, Ю. Івановим-

Меженком (1892–1969) було підготовлено до друку перші таблиці міжнародної десяткової 

класифікації українською мовою. Вони вже в той час передбачали  адаптовані до реалій 
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українського життя  класифікаційні ділення. Але таблиці Ю. Меженка практично не можна 

було використовувати у великих бібліотеках через їх надмірне скорочення та термінологічні 

недоліки. Популярність і універсальність ДМК МБІ спонукали  Головполітосвіту Наркомосу 

РРФСР 12 січня 1921 року своєю постановою  директивно запровадити в усіх бібліотеках 

країни  брюссельський варіант десяткової класифікації. Аналогічну постанову ухвалило і 

Управління в справах друку та Головполітосвіта УРСР, що означало введення ДМК в усіх 

масових і більшості спеціальних і наукових бібліотек республіки. 

Наступні видання дайджестів або скорочених перекладів міжнародної УДК 

Б. Боднарським (1919), Ю. Івановим-Меженком (1919), таблиці Головполітосвіти РРФСР 

(1921), Є. Добржинського (1924) в більшості випадків не відповідали вимогам адекватного 

розкриття змісту літератури нової формації. Більш повні видання таблиць десяткової 

класифікації М. Русинова (1924, 1944) та Є. Добржинського (1930) широко використовували 

наукові бібліотеки, книжкові палати, архіви, видавництва тощо. Індекси десяткової 

класифікації з 1924 року зазначалися в «Літописі українського друку», а з 1927 року – на 

друкованих картках централізованої каталогізації. Разом з тим, перевидання таблиць 

Головполітосвіти РРФСР для масових бібліотек (1931, 1938), видання таблиць у 1938, 1939, 

1942, 1955 рр. та ін., а також переклад «схеми» у 1961 р. українською мовою «уже містили 

значний відступ від оригіналу міжнародної класифікації, виходили за межі правового поля 

діяльності Міжнародного інституту документації, в який ще у 1931 році був перетворений 

МБІ …» [5, с. 150]. 

Зрозуміло, що в історії нашої країни  практично до середини 1950-х років залізна 

ідеологічна завіса закрила бібліотечну громадськість  від західної цивілізації. Тому й 

очевидно, що упорядкування глобального і універсального масиву людського знання в цей 

період радянського тоталітаризму не могло піти шляхом універсальної десяткової 

класифікації, основа якої була закладена в державі «іншої» ідеології.  

 Майже два десятиріччя ізоляції від світової класифікаційної практики привели до 

повної втрати авторитету УДК. Зміни та доповнення до класифікації, що продовжували 

вноситися на міжнародному рівні оптимізації таблиць МФД, до нашої країни не надходили. 

Відродження УДК в колишньому Радянському Союзі, другий її прихід в діяльність 

бібліотечно-інформаційних установ розпочався наприкінці 1950-х років і пов’язаний з 

формуванням  у вітчизняній практиці системи органів науково-технічної інформації, єдиної 

системи довідково-інформаційних фондів держави. 11 травня 1962 року Рада  Міністрів 

СРСР ухвалила постанову «О мерах по улучшению организации научно-технической 

информации в стране», яка регламентувала введення УДК як обов’язкової для класифікації 

природничої і технічної літератури в науково-технічних бібліотеках, видавництвах, 

редакціях науково-технічних журналів, в установах науково-технічної інформації (для 

систематизації суспільно-політичної літератури тут залишались «Таблицы для областных 

библиотек» за редакцією З. Амбарцумяна. На виконання постанови Всесоюзна книжкова 

палата в 1962 році видала скорочений варіант таблиць УДК; в 1963 – 1964 роках побачили 

світ таблиці УДК з природознавства і техніки, в 1969 – 1971 роках – друге видання УДК 

російською мовою та ін. В особі ВІНІТІ в 1958 році СРСР вступив до складу МФД.  

Разом з тим, у вітчизняній практиці діяльності інформаційних установ для 

адекватного відображення змісту документів за часів формування колишньої централізованої 

держави, якою був СРСР з його марксистсько-ленінською ідеологією, не могла не бути 

розроблена власна загально- державна класифікаційна система, якою і стала  в 50-60-ті роки 

ХХ ст. система таблиць ББК. Але, ґрунтуючись на закономірній науковій логіці  

організації знань – науковій класифікації самих наук, ББК за час розробки і впровадження 

ввібрала в себе всі механізми політизованої соціалізації особистості, що були закладені 

конституційною ідеологією і, безумовно, стали об’єктивною причиною її модернізації в 

зв’язку зі зміною геополітичної карти світу, відповідно новим змістом літератури 

новоутворених незалежних держав. У цей час формується «нова ідеологія» розбудови 

відкритого глобалізованого інформаційного суспільства, заснована на новітніх інформаційних 
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технологіях, визнанні пріоритетів національних інформаційних дискурсів, а значить 

відкритості інформаційних ресурсів, інтелектуальної свободи і вільного доступу до інформації.   

Постала ділема: яку класифікаційну систему взяти як базову для систематизації 

інформації в нашій країні? Тим більше, що право інтелектуальної власності на розвиток ББК, 

не зважаючи на потужну складову у її формуванні країн близького зарубіжжя, одноосібно 

залишилося за Росією, а надання класифікації Міжнародним товариством з організації знань в 

1998 році статусу національної знову ж таки відкривало можливості для нового поштовху 

узурпації технології тематичного контролю і регулювання  «національного впливу» на 

розбудову міждержавного інформаційного простору. Інформаціологи України не могли не 

враховувати і міру розповсюдження класифікаційних систем у світі: проіоритет міжнародності 

УДК тут очевидний. І в той же час суб’єкти інформаційного поля України не мали намірів 

витіснити модернізований «радянський класифікаційний комунікат», маючи на увазі 

потрачені колосальні інтелектуальні і матеріальні ресурси головних бібліотек у його 

формування. 

Історія розсудить: Книжковій палаті в умовах інформаційної війни не вдалося 

пролонгувати локацію ББК в інформаційному просторі України політико-дипломатичним 

шляхом. Тому й бачиться об’єктивно мотивованою інформаційна політика Книжкової палати 

сьогодні, а саме узгодження з усіма зацікавленими інституціями і надання права чітко 

визначеним адресатам на просування власних наративів щодо впровадження УДК в якості 

єдиної загальнодержавної ІПМ класифікаційного типу.  

Передумови для впровадження УДК як загальнодержавної класифікаційної системи, 

здатної презентувати  національний документний ресурс у глобалізованому інформаційному 

просторі, склалися на перехресті століть: не маючи глибокої наукової основи побудови,  але, 

основуючись на доступній для світової спільноти нотаційній базі індексування, УДК 

поступово трансформувалась у визнану інформаціологами біля 130 країн світу міжнародну 

інформаційно-пошукову мову класифікаційного типу. Стандартний чи скорочений варіанти 

таблиць перекладено понад 50 мовами світу. 

Після передачі в січні 1992 року ексклюзивних прав інтелектуальної власності на 

розвиток класифікації новоутвореному Консорціуму УДК (УДКК), класифікація отримала 

новий розвиток і прагнення укладачів до перебудови і актуалізації змісту.  

Отже, сьогодні в Україні склалися всі передумови для продовження реалізації 

ініційованого ще в 1997 році Книжковою палатою вікопомного проекту «Класифікаційна 

система України», що передбачав створення україномовної класифікації (на той час 

вітчизняні користувачі застосовували російськомовні видання класифікаційних систем): 

підписано угоду з Консорціумом УДК (власником міжнародного англомовного еталона 

УДК Master Reference File) і придбано ліцензію на підготовку й випуск таблиць УДК 

українською мовою, для реалізації проекту  організовано відділ класифікаційних систем. 

Фінансову підтримку для реалізації проекту надали Міжнародний фонд «Відродження» та 

Інститут відкритого суспільства (Будапешт, Угорщина). 

Незважаючи на колосальний понятійний обсяг матеріалу, проект реалізували у 

досить короткий термін: здійснено переклад і перше видання таблиць УДК українською 

мовою в двох книгах (головний редактор – директор Книжкової палати України професор 

М. І. Сенченко); розроблено електронну версію УДК; друге україномовне видання УДК у 

восьми книгах зі змінами та доповненнями за 1997–2006 роки; електронне видання УДК 

українською мовою на компакт-диску у форматі PDF (зі змінами та доповненнями станом на 

2006 рік), а також таблицю відповідності скорочених варіантів УДК і ББК (зі змінами та 

доповненнями до УДК станом на 2008 рік, ББК – на 1997 рік); короткий тлумачний словник 

термінів з УДК та ін. 

У випадку виявлення помилок, формується таблиця помилок, що надсилається 

Консорціуму УДК для усунення їх в англомовному еталоні, який стане доступним і для 

інших країн – користувачів УДК. Саме цю кропітку роботу України було відзначено 
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Консорціумом УДК та включено її представника до складу Консультаційної ради УДКК (в 

особі ст. наук. співробітника Книжкової палати України Ахвердової М. Й.) [6].  

Отже, задеклароване постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 

року «третє відродження УДК» як єдиної загальнодержавної класифікаційної системи має 

супроводжуватися узгодженою на рівні всіх структур інформаційного сегмента країни 

Дорожньою картою впровадження, що стане результативним лише за умови спільних дій 

Книжкової палати України з органами центрального управління (міністерствами та 

комітетами, що мають у своєму підпорядкуванні бібліотеки, інформаційні центри), 

національними, іншими загальнодержавними, галузевими, публічними, вищих навчальних 

закладів бібліотеками тощо. 

Аналіз оприлюдненої інформації на сайті Книжкової палати [7] фіксує перші кроки 

реформаторів: затвердження міжвідомчої координаційної ради з впровадження УДК 

(голова – доктор наук із соціальних комунікацій, директор НБ ім. М. Максимовича КНУ 

імені Тараса Шевченка О. Сербін), внесення змін у законодавчі й нормативні документи з 

бібліотечної і видавничої справи у зв'язку з прийняттям профільної Постанови; розробка 

концепції Методичних рекомендацій з упровадження УДК у бібліотечній та видавничій 

галузях України; вивчення доцільності та підготовка наступного третього видання 

(принаймні, електронної версії) повних таблиць УДК зі змінами і доповненнями за  

2012–2013 роки (що регулюється УДКК); підготовка, видання, забезпечення  «Таблицями 

зіставлення індексів ББК і УДК» як для установ системи книговидання так і бібліотечної 

галузі;  випуск скорочених  таблиць для публічних бібліотек з фондом до 20 000 пр. – 

«Розташування бібліографічних записів у каталогах публічних бібліотек за Універсальною 

десятковою класифікацією» та, відповідно, освітянських бібліотек;  розроблення під 

методичним супроводженням Книжкової палати України методичними центрами окремих 

бібліотечних мереж галузевих робочих таблиць УДК з методичним супроводженням 

Книжкової палати України. Впровадженню УДК сприятиме і вирішення питання  

централізованого каталогізування для бібліотек та інформаційних центрів. 

«Покроковий» обсяг робіт у напрямі впровадження УДК вимагає перегляду цільової 

фінансової підтримки загальнодержавного проекту з резервного Бюджету Кабінету Міністрів 

України; утвердження авторитету  України перед світовою спільнотою має бути підкріплене 

зсередини країни: в першу чергу, щорічними асигнуваннями продовження дії  ліцензій на 

довидавничу роботу, на випуск повних таблиць, на придбання, переклад і публікування 

«Extensions and Corrections to the UDC» та ін.  Залучення цільових грантів міжнародної 

інформаційної підтримки,  волонтерських коштів тощо може бути в компетенції УБА. 

Залишається вірити у розуміння і підтримку загальнодержавного Проекту 

впровадження УДК всіма провладними структурами, науковою громадськістю України, 

оскільки сьогодні бібліотечно-інформаційна галузь все ще знаходиться на залишковому 

принципі фінансування. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ДЕСЯТКОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ  
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Універсальна десяткова класифікація (УДК) – це єдина і свого роду унікальна  

міжнародна універсальна класифікаційна система. Її призначенням є впорядкування 

наукових праць, літератури та різних видів документів. Вона є однією з найстаріших систем 

класифікації. Свій початок вона бере з ХIХ ст. Розробив її американський бібліотекар з 

Бостона Н. Шертлеф. 

УДК охоплює всі області людських знань. В цілому вона характеризується двома 

основними властивостями, а саме універсальністю та десятковістю. ЇЇ розділи пов’язані між 

собою, система індексів гнучка, зручна у використанні. 

Таблиці УДК мають розподіл на основні та допоміжні. Також УДК має алфавітно-

предметний покажчик, методичні вказівки до розділів та знаки, за допомогою яких 

здійснюється побудова індексу. 

Основна таблиця містить поняття з усіх галузей науки, мистецтва, техніки. До 

допоміжних таблиць належать загальні і спеціальні визначники, які використовують для 

подальшої деталізації індексу. Вони відображають характеристики документів або 

властивості предмета та уточнюють ту чи іншу тему і приєднуються до основного індексу за 

допомогою знаків. Це може бути крапка, дужки, лапки чи дефіс, які є характерними для 

конкретного визначника. Доведено, що саме УДК допомагає відображати новітні досягнення 

науки і техніки без змін у її структурі. Вона охоплює всю систему знань завдяки тому, що 

система має здатність комбінувати та поєднувати різні предмети та поняття. УДК є 

актуальною та конкурентоспроможною класифікаційною системою в усьому світі, оскільки 

зміст її таблиць адаптується до безперервних сучасних інформаційних потреб суспільства. 

На сьогоднішній день наукова бібліотека Київського національного університету 

культури і мистецтв (КНУКіМ), як бібліотечно-інформаційний підрозділ університету, 

здійснює формування, наукове опрацювання, зберігання документів, забезпечує 

використання інформаційних ресурсів, проводить інформаційно-бібліографічну та науково-

методичну роботу, забезпечує користувачам доступ до традиційних і електронних джерел 

інформації.  

Комп’ютеризація бібліотечних процесів здійснюється шляхом запровадження 

автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи «УФД/Бібліотека». Вона є однією з 

найпотужніших комп’ютерних бібліотечних систем в України.  

Запровадження цієї системи надало такі переваги: повністю автоматизовано процеси 

комплектування та обліку документів; створено електронну базу даних користувачів 

бібліотеки; розпочато оцифрування рідкісних видань і навчальної літератури, що 

користується попитом; надано можливість дистанційного замовлення документів в 

електронному читальному залі бібліотеки; повністю автоматизовано шлях документа в 

бібліотеці. Фонд бібліотеки систематизувався за таблицями бібліотечно-бібліографічної  

http://www.ukrbook.net/UDC/Komisia1.html
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класифікації (ББК). Це бібліотечна класифікація документів, розроблена ще у 1960-х роках. 

Вона є універсальною класифікаційною системою, основним призначенням якої є наукове 

опрацювання документів та їх систематизація, організація фондів, укладання каталогів і 

картотек, групування документів, ведення обліку і статистики у бібліотеках. Вона має 

офіційний статус у Росії і до березня 2017 мала такий же статус і в Україні, де для 

систематизації  джерел інформації паралельно використовувалися системи УДК і ББК. 

29 березня 2017 року відбулася видатна для України подія – після офіційного 

опублікування набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 

2017 року №177 «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та 

впровадження Універсальної десяткової класифікації». Ця постанова передбачає відмову від 

використання ББК та переведення бібліотек на УДК як міжнародну систему. 

Тому з вересня 2017 року наукова бібліотека КНУКіМ переходить на систематизацію 

фонду за таблицями УДК.  

Було складено план переходу на УДК. Робота розпочата з вивчення таблиць і 

методики систематизації за даною класифікацією. Важливим етапом стало розроблення 

робочих таблиць відповідності ББК і УДК. 

Співробітники відвідували семінари та наукові конференції, де вивчали і 

узагальнювали вітчизняний і зарубіжний досвід бібліотек з переходу на іншу кваліфікаційну 

систему.  

Наукова бібліотека була забезпечена матеріально-технічною базою переходу на УДК. 

Фонд бібліотеки поповнився новими виданням УДК. Це оновлене видання еталонних 

таблиць українською мовою зі змінами та доповненнями, а також алфавітно-предметний 

покажчик (зведений) до нього. Було розглянуто основні 3 способи пересистематизації 

фонду, а саме: переведення  фондів, а після – каталогів; переведення каталогів, а потім 

фондів; одночасне переведення каталогів і фондів.  

Бібліотекою було ухвалено рішення про 3 спосіб переходу на УДК. Початковим 

етапом є заміна шифрів у системі «УФД/Бібліотека». Наступним кроком буде переведення 

каталогів, започаткування розділів за таблицями УДК та розстановка фонду за новими 

поличними індексами.  

На даний час виділено окремий стелаж, де розставляється нова література, яка 

систематизується вже за класифікацією УДК.  

Підсумовуючи, можна сказати, що запровадження Постанови Кабінету Міністрів 

України зумовлює необхідність інтенсивних змін у роботі бібліотек вищих навчальних 

закладів.  

Сьогодні наукова бібліотека КНУКіМ не стоїть осторонь перетворень, що 

відбуваються у суспільстві та університеті. Вона шукає нові форми та методи роботи і 

відповідає сучасним вимогам. 

 

 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%94%D0%9A
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РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ БІБЛІОТЕЧНО- 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗДОБУТКИ 

 

Важливою складовою реформування бібліотечно-інформаційної освіти є розроблення 

галузевого стандарту вищої освіти зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа». Це завдання покладено на сформовану центральним органом влади у сфері 

освіти і науки України Науково-методичну комісію з культури та мистецтва сектора вищої 

освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Головним завданням 

розробників стандартів вищої інформаційної освіти є коректне визначення та формулювання 

системи загальних та фахових компетентностей.  

Пройшов складну та багатоступеневу процедуру розроблення, узгодження та 

затвердження проект стандарту вищої освіти на ступінь бакалавра, який в процесі підготовки 

викликав найбільше коло дискусійних питань. Наріжним каменем стало визначення у змісті 

фахових компетентностей майбутнього інформаційного бакалавра у сенсі співвідношення 

документознавчої та бібліотекознавчої складових [1].  

Розроблено проект стандарту магістра з означеної спеціальності, що покликаний 

внормувати зальний процес науково-навчальної діяльності студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр». Проект стандарту враховує пропозиції та побажання 

науково-педагогічного складу випускових кафедр вищих навчальних закладів України та 

членів Української бібліотечної асоціації, що об’єднує роботодавців – представників усіх 

типів вітчизняних бібліотек. Перевагою проекту є: 

– чітка визначеність обсягів освітньо-професійної та освітньо-наукової програм 

магістра; 

– обмеження щодо форм навчання за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» не визначено; 

– розподіленість загальних та фахових компетентностей на компетентності для 

освітньо-наукових програм та освітньо-професійних програм магістрів; 

– чітке формулювання результатів навчання [2]. 

Після опублікування на офіційному сайті МОНУ, пройшовши громадське 

обговорення, наразі проект перебуває на розгляді призначених Науково-методичною радою 

3-х експертів від працедавців і членів професійних асоціацій.  

Наступним кроком роботи підкомісії є розробка та затвердження стандарту вищої 

освіти третього (освітньо-наукового) рівня для підготовки доктора філософії зі спеціальності 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Але в умовах відсутності в «Переліку 

наукових спеціальностей» відповідної спеціальності, її формули та паспорту виникає правова 

колізія.  

Зважаючи на це, розробники проектів стандартів вищої освіти мають спиратися на 

діючі нині паспорти споріднених наукових спеціальностей 27.00.02 «Документознавство, 

архівознавство», 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство», 

27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології», 27.00.07 «Соціальна 
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інформатика», що не завжди відповідає вимогам до висококваліфікованого фахівця 

ХХІ ст. [3], адже майбутні випускники означеної спеціальності мають бути затребуваними 

фахівцями, незалежно від соціально-економічних реалій та, скажімо, проникнення на ринок 

штучного інтелекту глобалізованого суспільства. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ 

БІБЛІОТЕЧНИХ ФАХІВЦІВ 

 

Інтерес до психологічної професіоналізації бібліотечних спеціалістів пов'язаний з 

потребою удосконалення бібліотечної діяльності, якість якої багато в чому залежить від 

людського фактору. 

Вища освіта України вирішує проблеми психологічної професіоналізації за 

допомогою наступних підходів: по-перше, традиційно через загальнонаукові курси передусім, 

у межах курсу «Загальна психологія»; по-друге, в межах професійних курсів, в яких 

викладаються психологічні знання; по-третє, ряд психологічних тем, що вивчаються в курсі 

за вибором і межах спеціалізації.  

Що стосується професіоналізації, то в них по-різному відображені психологічні 

знання. Це залежить від того, який напрямок бібліотечно-інформаційної діяльності 

вивчається на спеціалізації. Характер і рівень психологічної професіоналізації повинен бути 

різним, в залежності від напрямку бібліотечної діяльності. Особливого значення набувають 

знання психології у біблотечно-інформаційному обслуговуванні. Наприклад, виникнення 

конфліктів бібліотекаря з читачем є свідком того, що домінуючим фактором у виникненні, 

розвитку і припиненні конфліктів є психологія поведінки як бібліотекаря, так і читача. Також 

необхідно відмітити важливість вміння професійно грамотно організовувати психологічний 

супровід багатьох бібліотечних форм роботи. Психологічні знання необхідні і для 

формування соціально-психологічного клімату в бібліотечному колективі. 

Українські науковці та бібліотекознавці О. Ловка, І. Мейжис, Т. Новальська, 

Я. Хіміч зазначають, що вища освіта України потребує оцінки соціальної психології, її 

ролі і місця в освіті бібліотечних кадрів. Вони вбачають доцільність впровадження 

практичного навчання, навичок спілкування, особистісного розвитку та професійного у 

додаткових спеціалізованих курсах які покращать рівень обслуговування у бібліотеках.   

Набуваючи психологічні знання студенти повинні оволодіти особистісною та 

міжособистісною культурою спілкування, умінням розв'язувати та недопускати конфлікти, 
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володіти бібліопсихологічними навичками та знаннями.  

Психологи вважають, що культура спілкування включає в себе три важливих елементи: 

вміння розбиратися в інших людях і вірно оцінювати їх психологію; адекватно реагувати на їх 

поведінку й стан; вибирати по відношенню до кожного з них такий спосіб спілкування, який, 

не розходячись з вимогами моралі, в той же час найкращим чином відповідає індивідуальним 

особливостям. 

Особливості професії вимагають уособлення таких рис, як зібраність, зосередженість, 

здатність вислухати співрозмовника. Допитливість, уважність і чуйність, до того ж сприяє 

залученню до книги, читання, бібліотеки навіть пасивну частину населення. 

Психологія людини та її діяльність змінюється з розвитком суспільства. 

Інформатизація суспільства і розбудова держави впливають на психологію читача та 

бібліотекаря, змінюють їх діяльність яка стає більш автоматизованою та комп’ютеризованою. 

З огляду останніх подій в Україні зростає кількість людей у стресовому стані, пригнічених та 

спустошених, дітей-сиріт. Багатьом з них можна допомогти за допомогою книги і слова.  

Отже, для того, щоб майбутні фахівці бібліотечно-інформаційної сфери оволоділи 

необхідними знаннями та навичками і могли застосовувати їх у повсякденному житті та 

подальшій професійній діяльності, необхідно приділяти більше уваги формуванню у 

студентів теоретичних і практичних навичок спілкування, виходу з конфліктних ситуацій, 

що необхідно враховувати при складанні навчальних програм та створенні 

психологічних лабораторій.  
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Нині інтеграція України до європейського інформаційного простору висунула нові 

вимоги щодо змін в усіх без винятку сферах суспільного життя. Тенденції розвитку 

цивілізації дають змогу говорити про глобальну роль інформатизації суспільства і під 

впливом міжнародного досвіду дедалі більшого значення набувають державотворення, 

формування власної законодавчої бази, реформування економічної, політичної, 

транспортної, інформаційної інфраструктури, застосування новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій.  

Глобалізаційні процеси в країні та світі впливають на створення одних, усунення 

інших професій, що потребує постійної готовності людей активно реагувати на ці зміни, щоб 

їх вміння, знання мали попит та відповідно оплачувались на ринку праці. 

Підготовка кадрів для бібліотечної сфери у Київському національному університеті 

культури і мистецтв має 50-літню традицію і закладалася талановитим професорсько-

викладацьким складом: О. Сокальський, В. Бабич, А. Чачко та ін., які підготували не одне 

покоління професіоналів [4]. 

Нинішня об’єктивна реальність потребує від будь-якого фахівця поповнення знань 

упродовж усієї професійної діяльності. Характерною особливістю сучасного соціуму є 

швидке зростання обсягів гуманітарно-технічних знань. До того ж є очевидним, що сучасна 

освіта повинна забезпечувати людині не тільки і не стільки її професійні уміння й навички, 

скільки здатність і готовність до соціальної адаптації та конкурентоспроможності індивіда на 

ринку праці. Для цього потрібна адекватна інформація про зміни попиту на професійні 
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навички, оперативне реагування системи освіти та професійного навчання на структурні 

зміни в економіці й суспільстві [1]. 

Розглядаючи актуальні проблеми змісту освіти фахівця інформаційного профілю, 

Матвієнко О. та Цивін М. наголошують на тому, що він «... повинен бути орієнтованим на 

професійну мобільність і попит ринку праці та освітніх послуг, на структуру і характер 

сучасної професійної діяльності, що зумовлює необхідність поєднання інформаційно-

аналітичної, інформаційно-управлінської та інформаційно-технологічної складової у змісті 

підготовки спеціаліста з інформаційної діяльності», основними характеристиками якої є 

поліструктурність, розширення інформаційно-аналітичної складової, урізноманітнення 

інформаційних потреб споживачів інформації і широким впровадженням і використанням 

новітніх технологій, глибоким знанням методів і підходів інформаційного, стратегічного, 

інноваційного менеджменту [2, с. 105–106]. 

Основні функції фахівця інформаційного профілю в умовах інформатизації 

суспільства лежать у межах комплексів функціональної спеціалізації: документно-

інформаційні ресурси, інформаційні технології, управління інформаційною діяльністю, 

комунікації. 

Важливою складовою професійної підготовки повинен бути тісний взаємозв’язок між 

сферами освіти і праці. Дієвість цього зв’язку залежить від ефективності політики 

забезпечення затребуваності підготовлених системою вищої професійної освіти і підвищення 

кваліфікації кадрів на ринку праці [3]. 

Отже, готуючи майбутніх працівників інформаційного профілю до самостійної 

професійної діяльності [5], належить розв’язати такі завдання: 

– створити структури, відповідальні за стратегічне прогнозування освітньо-

кваліфікаційних потреб ринку праці як на національному, так і на регіональному рівнях; 

– широко залучати роботодавців до процесу підготовки кадрів різного освітньо-

кваліфікаційного рівня на всіх стадіях процесу: планування обсягів і напрямів підготовки, 

створення навчальних програм, працевлаштування по закінченні навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації у процесі професійної діяльності; 

– забезпечити ринок праці регулярною й своєчасною інформацією про попит на 

професії й кваліфікації, включаючи раннє виявлення тенденцій у необхідності 

інформаційного супроводу різних видів економічної діяльності і зміни у технологіях і 

професіях, що обумовлюють відповідні зміни в структурі професійних навичок. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ 

 

Проблема пошуку нових ефективних методик підготовки майбутніх фахівців 

бібліотечно-інформаційної сфери в інтеграції з традиційними формами навчання є 

багатоаспектним процесом професійного становлення фахівця.  

Сьогодні, відповідно до запитів суспільства, в умовах модернізації вищої освіти 

нагальним питанням стає вдосконалення навчального процесу та зміна змісту професійної 

освіти. Новим форматом освітнього процесу вишу є підготовка сучасного фахівця, який вміє 

творчо мислити, має бути здатним до саморозвитку, інноваційної діяльності, самоосвіти, 

самостійно поповнювати свої знання та ініціативно застосовувати їх у практичній діяльності. 

Тож, закономірно, що в контексті навчання студентів – майбутніх бібліотечно-

інформаційних фахівців – викликає особливе зацікавлення цим. 

Case study (кейс-метод, метод аналізу ситуацій) є однією з інтерактивних методик, 

спрямований на формування різного виду вмінь та розвиток навичок, необхідних для 

сучасних висококваліфікованих спеціалістів. 

В основу кейс-методу покладені концепції розвитку розумових здатностей. Суть 

методу полягає у використанні конкретних випадків (ситуацій, історій, тексти яких 

називаються «кейсом») для спільного аналізу, обговорення або вироблення рішень 

студентами з певного розділу навчання дисципліни [3]. 

Технологію кейс-методу можна використовувати у процесі навчання майбутніх 

фахівців з бібліотечно-інформаційної сфери незалежно від навчальної дисципліни, які будуть 

орієнтувати майбутніх фахівців на самоосвіту, самореалізацію, пошук нових знань. 

Дисципліни закладають адаптаційні механізми для безперервної освіти та творчості 

студентів. Її домінантою є розвинена мотивація й сформованість особистісних якостей, які 

забезпечують внутрішню потребу активного освоєння студентами функцій нових ролей, у 

тому числі й інформаційних. 

Наприклад, І. Демешко стверджує, що досить «ефективним є використання кейс-

методу при вивченні курсу «Інформаційно-аналітична діяльність», який спрямований на 

формування творчого та критичного мислення. Таке навчання – це один з активних видів 

самостійної роботи з вивчення програмового матеріалу. Основні завдання методики  кейс-

методу: 1) набути нові знання; 2) виокремлювати головне й оцінювати основні події чи 

питання; 3) показати свою компетентність та здатність працювати з літературою; 

4) розвивати вміння спілкуватися; 5) удосконалювати творчі здібності; поглиблювати 

відповідальність за свою роботу, впевненість у собі; уміти налагодити контакт у 

колективі» [1].  

Специфіка роботи менеджерів бібліотечно-інформаційної сфери у сучасних умовах 

потребує істотно змінити процес їх підготовки у вищих навчальних закладах. Йдеться, 

зокрема, про використання різноманітних методів навчання, гнучкість викладання, 

врахування складу аудиторії, її настрою і реакцій, здатності сприймати той чи інший 

матеріал. Від викладачів вимагається впровадження імпровізацій у навчальному процесі, 

щоб максимально наблизити студентів до реальних ситуацій і необхідності ухвалювати 

адекватні управлінські рішення [2]. 



БІБЛІОТЕКА. КНИГА. НАУКА.                                                               24–25 квітня 2018 р. 
 

128 

Таким чином, перспективи подальших досліджень бачимо у взаємодії кейс-методу з 

традиційними методами навчання, досягнення трьох цілей: розуміння студентами 

високотехнологічності і матеріальності завдання; виступ перед аудиторію, яка зацікавлена в 

результатах їхньої роботи; можливість взаємозв’язку з аудиторією з метою подальшого 

аналізу власних переваг та недоліків.  

Необхідно відзначити, що кейс-методи підвищують активізацію самовиховання та 

самоосвіти студентів. Одним із шляхів підготовки сучасного компетентного, 

конкурентоздатного майбутнього фахівця з бібліотечно-інформаційної сфери у виші є 

залучення студентів до розробки і використання сучасних технологій навчання, які 

адаптовані до реальних умов здійснення майбутньої професійної діяльності. Саме кейс-

методи сприяють формуванню компетентного фахівця, який може висувати цілі, адаптувати 

теоретичні знання в професійну площину, відповідати за прийняті рішення, планувати 

власну діяльність щодо досягнення цілей та завдань, розвивати навички колективної роботи. 

Проблема використання кейс-методу у навчанні майбутніх фахівців бібліотечно-

інформаційної сфери не вичерпується даними тезами, це питання залишається актуальним.  
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СУЧАСНА БІБЛІОТЕЧНА ОСВІТА: ВИКЛИКИ ЧАСУ 

 

В сучасних умовах суцільної медіатизації інформаційного середовища, бібліотеки 

трансформуються в багатопрофільні та різновекторні навігатори, де впроваджуються новітні 

комп`ютерні та інноваційні технології, модернізується програмне забезпечення. 

Активізація процесів інформатизації, розвиток відкритого інформаційного суспільства 

зумовлює вироблення нової концептуальної моделі підготовки фахівців бібліотечної галузі. 

Проблема забезпечення високої  якості бібліотечної освіти належить на сьогодні до 

найактуальніших у професійному середовищі.  

Напрями реформування, модернізації та  перспективи розвитку вищої бібліотечної 

освіти розглядають у своїх наукових дослідженнях: О. Башун, Н. Бачинська, А. Бровкіна, 

Н. Веретеннікова, І. Давидова, В. Дригайло, Т. Дуреєва, С. Зозуля, В. Ільганаєва, 

О. Кашкарьова, Н. Коржик, А. Корнієнко, Н. Кунанець, Н. Кушнаренко, І. Макеєва, 

О. Мар’їна, О. Матвієнко, Т. Новальська, Т. Павлуша, В. Пашкова, Л. Прокопенко, 

А. Ржеуський, Г. Саприкін, А. Сидоренко, А. Соляник, І. Шевченко, Г. Шемаєва, Л. Філіпова, 

Я. Хіміч. 

http://www.rusnauka.com/1_NIO_2008/Pedagogica/25496.doc.htm
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Концепції розвитку бібліотечно-інформаційної освіти провідних науковців галузі 

розкриває їх багатоаспектність, перспективність подальших розробок; вони мають 

надзвичайне значення в удосконалені якісної підготовки фахівців бібліотечної галузі. І 

засвідчують, що в умовах розгортання глобальної інформаційної мережі та стрімкої 

інтеграції соціально-комунікаційного простору, зростає попит на якісно нову генерацію 

фахівців для бібліотечної галузі, здатних ефективно освоювати високотехнологічну 

інформаційну індустрію. Підготовка фахівців такого ґатунку потребує трансформації 

бібліотечної освіти. 

Міжнародним кадровим порталом Head Hunter та британською дослідницькою 

групою The Future Laboratory розроблені вимоги, яким повинен відповідати фахівець 

бібліотечно-інформаційної галузі: навчатися впродовж життя; вміти працювати віддалено; 

бути крос-функціональним, працювати на стику професій; удосконалювати знання з ІТ-

технологій; вміти керувати потужними цифровими архівами; бути фахівцем у big date – 

вміти аналізувати і розподіляти великі обсяги інформації; бути універсальним, вміти творчо 

мислити; володіти не лише комп’ютерною; володіти кількома мовами. 

Впровадження нових інформаційних технологій майже у всі процеси роботи бібліотек 

висуває нові професійні вимоги до бібліотечно-інформаційних фахівців. Тому основним 

напрямом перетворень у підготовці бібліотечних кадрів є значне посилення інформаційної і 

технологічної складових у змісті навчання. 

Процес оптимізації підготовки фахівців бібліотечної галузі  визначається 

трансформаційними процесами інформаційної сфери, сучасними реформами вітчизняної 

освіти. Зміна середовища функціонування, ускладнення бібліотечних технологій 

пред’являють нові вимоги до професії бібліотечно-інформаційного працівника, що потребує 

корегування освітнього процесу. 

Підготовка конкурентоспроможних фахівців бібліотечної галузі на сучасному етапі 

здійснюється з врахуванням основних досягнень та прогресивних традицій вищої школи, із 

застосуванням інноваційних, креативних та нестандартних підходів та відповідає  

міжнародним стандартам та світовим тенденціям бібліотечної освіти, є гнучкою. Основною 

метою її реалізації є висококваліфіковані фахівці, здатні до  професійної мобільності в 

сучасних умовах.  

 

 

 

УДК 316.7:001.102]:004 

Марія Володимирівна Макарова,  

кандидат культурології, доцент кафедри 

бібліотекознавства та інформології  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТА В КОНТЕКСТІ 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Актуальність проблеми. Кінець XX – початок XXI ст. характеризується зростанням 

ролі інформаційної культури в системі культурних цінностей та її значення у 

глобалізованому інформаційному світі, де головним носієм і споживачем є студент та 

молодіжне середовище з метою їх індивідуальної самореалізації та самовдосконалення.   

Враховуючи актуальність цього питання, метою аналізу постає розкриття змісту 

інформаційної культури студента як явища, які віддзеркалюють головні тенденції розвитку 

сучасного масового суспільства.  

Стан дослідження проблеми. 

Українські вчені об’єктивно висвітлювали окремі аспекти інформаційної культури в 

педагогічному та мистецькому молодіжному середовищі з урахуванням їх самореалізації та 
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самовдосконалення, а саме: питання професійної і мистецької компетентності в системі 

педагогічної освіти (І. Бех, О. Рудницька, Г. Сотська), контроль та оцінювання навчальних 

критеріїв студентів (Н. Бібік, О. Савченко, Т. Байбара, М. Вашуленко та ін.), принцип  

забезпеченні єдності навчання й наукового дослідження в Україні (Н. Дем’яненко), 

формування духовно-творчої особистості студентства та їх музично-естетичних інтересів 

(О. Дем’янчук, Н. Кічук, О. Киричук, З. Карпенко), теоретико-методологічні основи 

дослідження щодо формування інтелектуального молодіжного середовища (В. Ревенчук, 

М. Красовицький), вплив євроінтеграційних процесів на формування особистості сучасного 

студента (В. Луговий, В. Лутай, В. Бітаєв, В. Рижко), філософські аспекти цього питання 

(В. Лутай, І. Надольний). 

Існують різні трактування сутності культури в контексті інформаційного простору – 

це «знання і потенціал сучасної людини інформаційного контексту суспільства та всіх його 

потреб», збереження і передача «неспадкоємної інформації», «програмування поведінки 

людини у соціально-типових ситуаціях», «форма спілкування і буття індивідів як 

особистостей» та ін. Так само поняття «інформація» потребує суттєвого доповнення і 

поглиблення. Вважається, що інформація існувала задовго до появи людства на Землі, як 

наприклад, інформація у ДНК, кристалічних структурах, молекулах, атомах тощо. У цьому 

розумінні інфракція є ознакою різних систем, «оперативним знанням, необхідним для 

системи у динамічному процесі, для переведення її з реального стану в ідеальний» 

[1, с. 77–89].  

Характеризуючи етимологію понять «культура» та «інформація», необхідно зазначити 

їх інтегративний взаємозв’язок: «Інформація – це форма існування всіх знань, накопичених 

людством за всю історію цивілізаційного розвитку, при цьому культура виступає способом 

зберігання і трансляцією цих знань» [3, с. 14–18; 22, 15–19]. У контексті «культура 

інформації» необхідно розуміти  сукупність накопиченого загальнолюдського досвіду, 

заснованого на сталих традиційних нормах спілкування, не залежно від  етичних норм 

(канонів) взаємодії людей у соціальному середовищі» [3, с. 393–400].  

Культура інформації є не лише показником інтелектуального потенціалу людей під 

час взаємного спілкування, але й показником систем, які накопичують, зберігають та 

відтворюють різноманітні дані. Основою такого спілкування може стати т. зв. «культурна 

платформа». Інтерпретація цього терміну означає «набір накопичених людством цінностей, 

які дозволяють не лише взаємно спілкуватися, але й формувати інформаційні потоки таким 

чином, щоб максимально уникнути забруднення неетичною, непотрібною інформацією, яка 

отримала назву «інформаційне сміття». Культурна платформа є інтелектуальним 

фундаментом суспільства, його національним здобутком, на якому можливо розміщувати 

всю інформаційну базу даних. Ця платформа у контексті формотворення задуму і змісту 

характеризується і структурно наближена до інформаційної культури та культури 

інформації. Насамперед культура інформації є культурою спілкування, яка рівномірно 

розміщується у горизонтальному та вертикальному напрямках усіх сфер управління  

[4, с. 9–12; 10, с. 197].  

Сучасний етап формування суспільства з наголосом на культурні аспекти в 

інформаційному просторі можна порівняти зі світовими тенденціями розвитку, які пов'язані з 

глобалізацією інформаційного простору. 

Зовнішня інформація, необхідна людині для співіснування як в суспільстві, так і в 

навколишньому його середовищі, перетворилася на щось більш широке, що володіє значною 

надмірністю, колосальним об'ємом і вже не завжди так життєво необхідна людині, а часто 

носить суперечливий, агресивний і негативний характер і впливає на соціально-моральні 

орієнтири суспільного життя. Водночас, прискорюється процес перерозподілу 

інформаційних потоків, перетворює людину в матеріальний вид в якості інформаційних 

носіїв і ресурсів, активно впливає на життєві цикли біосфери, несучи величезні блага всьому 

Людству. На жаль, з метою поліпшення якості життєдіяльності та життєтворчості, сучасна 

молодь свідомо модифікує інформаційні потоки під свої цілі і завдання, тим самим піддаючи 



БІБЛІОТЕКА. КНИГА. НАУКА.                                                               24–25 квітня 2018 р. 
 

131 

себе і середовище проживання величезним ризикам [4, с. 199–200; 17, с. 34-45]. 

Найбільшому впливу, маніпуляції, модифікації, порушення цілісності піддаються 

інформаційні потоки, які пронизують культурні сфери суспільного середовища. 

Деформація і деструктивні зміни соціокультурної сфери суспільства у форматі 

спотворених моральних норм, критеріїв і неадекватних соціальних стереотипів, установок, 

помилкових орієнтацій і цінностей, впливають на стан і процеси у всіх основних сферах 

суспільного життя. Інформація стає небезпечною зброєю в руках маніпуляторів. На сьогодні 

людина вже настільки залежна від інформаційних впливів, що практично не може 

відмовитися від своєї «інформованості». При цьому, джерелами інформації стають всі засоби 

масової інформації та комунікації, широкий медійний простір. Різні маніпулятивні 

технології, як наприклад, соціальні та особистісні конфлікти, лобіювання інтересів певних 

груп, спотворення фактів, інформаційна диктатура і, т. зв. «темні» PR-технології ведуть до 

деформації особистісного простору людини. 

Щоденний потік інформаційного простору створює найскладнішу проблему 

функціонування соціуму. Сучасні інформаційно-пошукові системи пропонують велику 

кількість різноманітної інформації, яку складно самостійно сприйняти і опрацювати. Як 

правило, отриманий масив інформації є не достатньо компетентним і змістовно наповненим. 

Також необхідно враховувати, що інформація буває перенасиченою і мати характер 

невизначеності. Водночас, практично будь-яка поширена інформація знаходить свого 

«споживача», особливо за рахунок поширення мережі Інтернет. Також важливим аспектом 

сучасного суспільства є концентрація достовірної інформації з метою управління 

різноманітними процесами і прийняття ефективний рішень. З точки зору інформативності 

констатується факт дублювання, хаотичність, перенасиченість, а часом і фальшування, 

спотворення важливої інформації. Такий підхід не сприяє прийняттю об’єктивних рішень і 

серед молоді спостерігається використання продуктів поп-культури і масових інновацій не 

завжди якісного зразка. 

На сучасному етапі розвитку у суспільстві спостерігаються стресові ситуації, які 

виникають від інформаційних перевантажень – вони дезорганізують мислення і породжують 

так званий «синдром інформаційної втоми». При цьому людина одночасно є творцем, 

спадкоємцем, носієм і передавачем цієї інформації. Особливо останній компонент, існуючи у 

закодованій формі (символи, знаки та ін.), набуває деяких ознак індивідуума-транслятора. 

При цьому інформація трансформується, набуваючи відмінних від первинних характеристик 

нові форми і зміст. Цей факт засвідчує, що у такому випадку інформація є суб’єктивною. 

У результаті вищевикладеного можливо зробити наступний висновок про важливість 

вивчення всіх аспектів інформаційної культури, перш за все, студента та його молодіжного 

середовища в контексті індивідуальної реалізації, самореалізації та самоідентичності. 

Особливо підкреслимо, що об’єктивне відношення до всіх її компонентів сприяє 

формуванню дійсно дієздатного демократичного суспільства, у якому діяльність лідерів і 

керівників усіх структур спрямована на прогрес і процвітання соціуму.  
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4. Лутай B. C. Філософія сучасної освіти : [навч. посібник]. Київ : Центр «Магістр» Творчої спілки 

вчителів України, 1996. 256 с. 

 

 

  



БІБЛІОТЕКА. КНИГА. НАУКА.                                                               24–25 квітня 2018 р. 
 

132 

УДК 023:378.22 

Людмила Григорівна Петрова, 

доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри культурології  

та інформаційних комунікацій Національної  

академії керівних кадрів культури і мистецтв 

 

ФІЛОСОФІЯ ІНФОРМАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ  

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ  

 

Інформація та інформаційні ресурси стали найважливішим чинником розвитку 

суспільства, стратегічним ресурсом, де первинною є не вартість праці чи природних 

ресурсів, а вартість знань. Саме тому, в умовах розбудови інформаційного суспільства в 

Україні, інформаційної глобалізації закономірно виникає низка світоглядних питань, для 

розуміння яких необхідно звернутися до природи інформації та надати магістрам нового 

покоління реальні уявлення про неї як явище сучасної цивілізації. Актуалізується проблема 

якості підготовки магістра – висококваліфікованого фахівця бібліотечно-інформаційної 

сфери, який повинен не тільки вміти працювати з інформаційними ресурсами, але й розуміти 

феномен інформації.  

Зазначимо, що досі не вироблено єдиного й загальновизнаного розуміння поняття 

інформації, вживаються сотні дефініцій, часто суперечливих і протирічливих. Спектр 

досліджень науковців простягається від панінфрмізма (представники якого стверджують, що 

інформація є настільки ж фундаментальним поняттям, як «життя», «знання», «добро і зло», і 

навіть більш «сильним», ніж перераховані, тому що можуть бути виражені лише через 

інформацію) до інфонігілізма (представники якого вважають, що інформація – це фікція, 

абстракція, яку не можна потримати). Деякі вчені на цій підставі закликають навіть взагалі 

відмовитися від спроб дійти якого-небудь вирішення проблем, пов’язаних з розумінням 

феномена інформації.  

Безпосередньо слово «інформація» латинське за походженням, буквально означає: 

повідомлення про що-небудь; відомості, які є об’єктом, переробки і передачі; кількісна міра 

усунення невизначеності (ентропії), міра організації системи (у математиці та кібернетиці). 

Розгляд етимологічного значення слова «інформація» для більш глибокого розуміння 

феномену інформації і мотиви його виникнення зумовлює нові питання. З’єднавши морфему 

«ін» і слово «форма» або «формація», отримуємо значення: «всередину форми», або 

«звернення всередину форми». Ця мовна конструкція має глибоке смислове призначення 

жорсткого зв’язку між формою та змістом.  

У цьому контексті слід відзначити, що до початку XX ст. термін «інформація» майже 

не застосовувався (чи обмежено застосовувався) у науковій сфері. В українській мовній 

традиції відсутнє слово «інформація». Це саме можна сказати про старослов’янські 

словники. До середини XX ст. з розумінням феномену інформації в суспільних науках не 

виникало особливих проблем, але завдяки швидкому розвитку кібернетики і теорії 

обчислювальних машин термін «інформація» став популярним та був введений в теоретичні 

дослідження.  

Парадоксальність ситуації, що виникла в науці XX ст. була констатована 

багатозначним висловом «батька кібернетики» Н. Вінера, який заявив, що «інформація є 

інформація, а не матерія і не енергія».  

Історично склалося, що суспільна думка протягом ХХ століття переважно 

орієнтувалась на поняття «матерія» та «енергія. І лише окремі вчені – представники 

ноосферної концепції й космізму, зокрема, К. Ціолковський, В. Вернадський, О. Чижевський, 

М. Тимофєєв-Ресовський, М. Моісеєв, А. Урсул, А. Ракітов, Р. Абдєєв, розробники теорії 

соціоінформаційного простору – П. Сорокін, П. Бурдке, Е. Гідденс, І. Валлерстайн та інші 
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поряд із зазначеними термінами значну роль відводили іншому фундаментальному 

поняттю – «інформації».  

Кардинальні зміни у науці, що відбулися у XX ст. привели до пошуку нових 

властивостей інформації, зокрема, з розумінням кількісної характеристики інформації у 

нових історичних умовах. Важливим стало відкриття властивості інформації, пов’язаної з 

можливістю впливати на якість керованої системи, а також її сигнальний характер. 

Невід’ємною ознакою поняття інформації є розуміння будь-якого повідомлення, його сенсу і 

значення. Вчені вважають, що це ключ до розуміння феноменологічних властивостей 

інформації.  

У сучасній українській мові слово «інформація» має вже змістовніші смислові 

значення: відомості про навколишній світ і процеси, що протікають у ньому та 

сприймаються людиною або спеціальним пристроєм; повідомлення, що інформують про стан 

справ, стан чого-небудь; науково-технічна інформація; газетна інформація; засоби масової 

інформації; генетична інформація тощо. 

Накопичення знань про інформацію, результати досліджень зумовили розвиток нової 

науки – філософії інформації як галузі філософії, що вивчає поняття інформації та її феномен 

у різних проявах. Вивчення філософії інформації є сьогодні виключно важливою і 

актуальною проблемою науки і освіти. При цьому об'єктами ґрунтовного вивчення повинні 

бути основні властивості інформації, закономірності процесів інформаційної взаємодії в 

природі і суспільстві, а також методи організації цих процесів в технічних, біологічних і 

соціальних системах.  

Все це повинно дати людині нові можливості для більш ефективної організації 

інформаційних процесів не тільки в технічних, але також і в соціальних системах. Отже, 

феномен інформації вимагає подальших комплексних досліджень і можливо саме 

підготовлені нами магістри спеціальності «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа» 

зроблять свій внесок у розкриття його сутності. 
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ЗМІНА ПАРАДИГМИ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОЇ 

СФЕРИ ЗА УМОВ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі є 

одним із найбільш суттєвих чинників ХХІ століття, який впливає на якість підготовки 

фахівців інформаційно-бібліотечної сфери.  

Впровадження викладачами комп’ютерно-орієнтованих методик навчання, 

спеціальних дисциплін, які дозволяють набути студентам інформаційно-комунікаційних 

компетентностей, використання відкритих освітніх ресурсів сприяє формуванню позитивної 

мотивації до отримання знань в новому інформаційному освітньому просторі. 

Фахівець інформаційно-бібліотечної сфери повинен володіти фундаментальними 

знаннями, професійними уміннями й навичками, які формуються з досвіду творчої, 

дослідницької й самостійної діяльності з використанням сучасних інформаційно- 

комунікаційних технологій. 

Сьогоднішній студент інформаційно-бібліотечної сфери є невіддільним від 

інформаційних технологій та всесвітньої павутини Інтернет, він є свідком експоненціального 
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росту інформації, зменшення періоду розвитку технологій по відношенню до періоду зміни 

поколінь, який залишається на рівні 25 років, почувається некомфортно без постійного 

доступу до мережі Інтернет, є свідком віртуалізації багатьох сфер людської діяльності. Для 

студента електронна освіта (E-Lеаrning – за визначенням ЮНЕСКО – це навчання за 

допомогою глобальної мережі Інтернет і мультимедіа) вже стала звичним явищем.  

Новою парадигмою є розвиток Smart-освіти, що сприяє можливості отримати 

найсучаснішу освіту, реалізуючи творчий, інтелектуальний потенціал, потребу у постійній 

самоосвіті за рахунок відкритих освітніх ресурсів, поняття яких було запроваджено 

ЮНЕСКО у 1998 році (наявність великої кількості джерел, максимальна різноманітність 

мультимедіа (аудіо, відео, графіки). Інфраструктурно Smart-освіта базується на використанні 

дата-центрів на платформі хмарних технологій, інтерактивних дошок, планшетів, проекторів, 

відповідного програмного забезпечення, інших засобів.  

Залучення новітніх Smart-технологій (вебінарів, блогів, твіттерів, відео та аудіо 

подкастів) в асинхроному і он-лайн режимах в процесі навчання сьогодні дозволяє 

моделювати ситуації, доповнюючи традиційні методи навчання. Використання 

різноманітних медіа-програвачів для створення, перегляду та прослуховування відео та 

аудіоматеріалів, програми Sкуре, робота з інтернет-ресурсами в режимі онлайн, здатність 

швидко і просто налаштовуватись під рівень і потреби студента, гнучкість, активний обмін 

досвідом та ідеями є основою Smart-освіти. 

Поступове впровадження Smart-освіти для студентів інформаційно-бібліотечної сфери 

є нагальною освітньою проблемою. Створення умов для розвитку високого рівня 

інформаційної культури, безпечної роботи в мережі Інтернет, дотримання авторських прав 

при використанні програмних засобів навчання, інформаційної та медійної грамотності – є 

першочерговим завданням вищих навчальних закладів освіти.  

Таким чином, освітня парадигма Smart-освіти лежить в основі системи освіти нового 

типу і повинна забезпечити можливість використання переваг глобального інформаційного 

суспільства щодо забезпечення освітніх потреб та інтересів студентів інформаційно-

бібліотечної сфери в процесі одержання компетентностей і компетенцій для гнучкої і 

адаптованої взаємодії з соціальним, економічним і технологічним середовищем.  
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ 

БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СПРАВИ: ДОСВІД КИЇВСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

За результатами консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України, що 

узагальнює дані національних та міжнародних рейтингів закладів вищої освіти України – 

«Топ-200 Україна», «Scopus» та «Вебометрикс», Київський університет імені Бориса 

Грінченка в 2017 р. посів 72 місце; 6 місце у категорії найкращих педагогічних навчальних 

закладів України; 14 місце серед 76 найкращих ЗВО Києва, представлених у рейтингу [1]. 

Київський університет імені Бориса Грінченка (далі – Університет Грінченка) у 2012 

р. розпочав підготовку бакалаврів за напрямом 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство 

і бібліографія». На сьогодні в Університеті Грінченка проводиться підготовка здобувачів 
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вищої освіти за освітньою програмою 029.00.02 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа». 

За новим навчальним планом 2017 року підготовки здобувачів вищої освіти за 

вищеназваною освітньо-професійною програмою [2] для першого (бакалаврського) 

освітнього рівня передбачено чотири дисципліни, які спрямовані на формування загальних 

компетентностей, та двадцять дві, що формують спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності у студентів впродовж навчання. Термін навчання – 3 роки 10 місяців, освітня 

кваліфікація, що присвоюється – бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи. 

У навчальному плані, що регламентує підготовку магістрів в Університеті Грінченка 

за спеціальністю 029 [3], з подальшою професійною кваліфікацією 2432.2 – бібліотекар, 

бібліограф; 2431.2 – архівіст; термін навчання – 1 рік 4 місяці, передбачено сім дисциплін, 

що формують спеціальні компетентності. 

Отже, опанувавши передбачені навчальним планом дисципліни, майбутні фахівці 

бібліотечної та інформаційної справи, набувають і загальних, і спеціальних компетенцій. До 

загальних компетенцій відносимо здатність комплексно розв’язувати проблему, критичне 

мислення, креативність, управління людьми, координацію дій з іншими, комунікацію, 

емоційний інтелект, когнітивну гнучкість, орієнтацію на високий результат, формування 

суджень і ухвалення рішень, інформаційну та ІКТ-грамотність. Набуті фахові компетенції – 

це комунікаційна компетентність, дослідницькі навички, розв’язання проблем, управлінські 

навички, інформаційна компетентність, творчість та інноваційна діяльність, комунікація, 

організаційна компетентність, самоосвіта та підвищення кваліфікації. 

Загальні засади організації освітнього процесу в Університеті регламентує 

Положення [4], в якому записано, що організація освітнього процесу для першого рівня 

вищої освіти має практико-орієнтований характер і організовується за схемою «аудиторія – 

центри компетентностей – бази практик». Діяльність Центрів компетентностей 

підпорядкована виконанню основної мети при підготовці фахівців за відповідними освітніми 

програмами: забезпеченню умов для формування конкурентоспроможності випускників, 

створюючи квазіпрофесійне середовище, застосовуючи інноваційні методи навчання, 

встановлюючи міждисциплінарні зв’язки у певній галузі. Діяльність (робота) студентів у 

Центрах спрямована на отримання вмінь і практичних навичок при формуванні (розширенні 

та/або поглибленні) спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, необхідних для 

майбутніх фахівців певної галузі [4, с. 28]. 

Таким чином, студенти, що вибрали підготовку за освітньо-професійною програмою 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в Університеті Грінченка, мають усі 

можливості здобути сучасну фахову освіту і стати конкурентоспроможними спеціалістами 

галузі з широким спектром професійних компетенцій. 
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МУЛЬТИМЕДІА В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ БІБЛІОТЕЧНОЇ СФЕРИ 

 

Сьогодні багато методичних інновацій в освіті пов’язані із застосуванням діалогового 

навчання, в процесі якого здійснюється освоєння досвіду студентами (спеціально 

організоване або стихійне) на основі взаємодії з комп’ютером або людиною [5]. Подібні 

форми проведення занять можуть бути реалізовані за допомогою використання 

мультимедійних технологій, які передбачають використання спеціалізованих 

мультимедійних засобів, і без яких у даний час неможливе ефективне навчання. Ці засоби 

можуть управляти роботою студентів, зокрема сприяти їхній активній взаємодії один з 

одним, а при індивідуальній роботі у них з’являється можливість скористатися однією з 

важливих особливостей мультимедійних навчальних програм – зворотним зв’язком. Таким 

чином, важливою є організація навчального процесу із застосуванням мультимедійних 

технологій, яка сприяла б більш активному і цілеспрямованому сприйняттю навчального 

матеріалу і підвищенню самостійності студентів, тобто підвищення ефективності навчання 

майбутніх фахівців бібліотечної сфери. 

Багато дослідників відзначають такі дидактичні можливості мультимедійних 

технологій навчання: 

– реалізація головного принципу дидактики – наочності – за рахунок розширення 

можливостей візуалізувати навчальну інформацію, оскільки використання графіки, звуку, 

кольору та інших засобів мультимедійної техніки уможливлює створювати реальну картину 

світу; 

– негайний зворотний зв’язок між користувачем і програмою – взаємодія 

користувача з програмною системою, що характеризується реалізацією більш розвинених 

засобів ведення віртуального діалогу, наприклад, можливістю обирати варіанти режиму 

роботи і змісту навчального матеріалу; 

– спрощення процесів інформаційно-методичного забезпечення (організаційне 

управління навчальною діяльністю, контроль або самоконтроль результатів діяльності 

студентів, корекція, що ґрунтується на результатах контролю і тестування); 

– можливість автоматизації обчислювальних процесів інформаційно-пошукової 

діяльності та обробки результатів навчального матеріалу з ймовірністю повторення певного 

фрагмента досліджуваного матеріалу; 

– збереження в архіві досить великих обсягів інформації і можливість передавати її, а 

також легкий доступ і звернення користувача до баз даних. 

Крім традиційних педагогічних, виокремлюють також умови ефективного 

використання мультимедійних технологій в освітньому процесі: організація навчального 

заняття відповідно до дидактичних можливостей мультимедійних технологій; оптимальний 

вибір навчальних мультимедійних програм, які б відповідали цілям і завданням заняття, 

рівню підготовленості студентів; дотримання загальнонаукових і дидактичних правил 

використання мультимедійних технологій. Разом з тим, для підвищення ефективності 

застосування мультимедійних технологій повинні бути реалізовані такі організаційно-

педагогічні умови: 1) можливість індивідуалізації підготовки студентів із застосуванням 

мультимедійних технологій у процесі науково-дослідницької роботи (диференціація завдань 

за рахунок використання навчальних мультимедійних комплексів завдань); 2) внутрішня 

відкритість, яка досягається завдяки інтерактивному змісту мультимедійних технологій; 

3) гнучкість та адаптивність: студенти мають можливість варіювати інтенсивність 
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представлення нового матеріалу, кількість повторень та інші параметри, що відповідають 

їхнім індивідуальним потребам; 4) прискореність і компактність навчання, що 

обумовлюється можливістю в найкоротші терміни виконати навчальний план й засвоїти 

дисципліну; 5) потреба і зацікавленість студентів у швидкому та якісному оволодінні 

знаннями.  

Отже, застосування мультимедійних технологій в підготовці фахівців бібліотечної 

сфери відкриває нові, надзвичайно масштабні форми накопичення текстової, аудіовізуальної 

і навчально-довідкової інформації. Найважливіша особливість комп’ютера з встановленими 

мультимедійними навчальними програмами – миттєвий розширений пошук інформації та 

оперативне виведення її на монітор, що дає змогу викладачу по-новому проілюструвати 

навчальний матеріал, плідно організувати самостійну роботу тощо. Надаючи різноманітні 

виражальні засоби для відображення навчальної інформації в поєднанні з інтерактивністю, 

мультимедіа забезпечує якісний рівень навчання майбутніх фахівців бібліотечної сфери. 
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Впровадження та використання сертифікатних програм для підвищення кваліфікації у 

Центрі неперервної культурно-мистецької освіти в Національній академії керівних кадрів 

культури і мистецтв розглядається нами як тематичний навчальний курс, що пропонується 

слухачам для отримання ними нових знань з актуальної теми, формування нових 

професійних компетентностей, вивчення теоретичного навчального матеріалу, а також 

ознайомлення з кращими практиками з досвіду роботу українських та закордонних бібліотек. 

Навчатися за сертифікатними програмами у Центрі неперервної культурно-мистецької освіти 

можуть студенти, викладачі, практики, інші зацікавлені особи.  

Кожна з сертифікатних програми є авторським освітнім продуктом, створеним 

провідними професорами та науковцями Академії, до проведення занять за окремими темами 

сертифікатної програми передбачається залучення провідних фахівців бібліотечно-

інформаційної справи. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kemerovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv
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На прикладі окремих програм розглянемо змістовну та організаційну специфіку 

сертифікатної програми як додаткової освітньої послуги, що надається Академією. Так, 

сертифікатна програма «Бібліотеки в системі забезпечення євроінтеграційних процесів 

України» призначена для студентів, аспірантів та викладачів закладів освіти, працівників 

інформаційних установ, бібліотек та всіх, хто цікавиться створенням сприятливого 

інформаційного середовища, що супроводжує євроінтеграційні процеси в Україні.  

Актуальність програми безпосередньо пов’язана з необхідністю підвищення рівня 

поінформованості всіх членів суспільства з питань європейської інтеграції України. 

Інформаційні установи та заклади культури, перш за все бібліотеки, здатні сприяти 

формуванню об’єктивних мотивацій населення через розуміння практичних переваг 

співпраці з ЄС. Фахівці інформаційного, освітнього, культурно-мистецького секторів 

покликані задовольнити зростаючу потребу громадян в інформації про ЄС та євроінтеграцію 

і оволодіння знаннями у межах запропонованої сертифікатної програми допоможе розвивати 

ці напрями та здійснювати менеджмент їхньої діяльності. Аспіранти та викладачі закладів 

освіти, завдяки участі у сертифікатній програмі, набудуть нових знань, що сприятимуть 

оновленню освітнього контенту та науковій, науково-педагогічній діяльності, спонукатимуть 

до виявлення нових сегментів дослідницької діяльності.  

Викладання сертифікатної програми здійснюється із застосуванням сучасних методів 

навчання – дискусій, мозкових штурмів, ситуаційного аналізу, а також використанням 

комп’ютерного класу, мультимедійних засобів навчання, що сприяє формуванню навичок 

інформаційного пошуку, та самостійному створенню  Інтернет – контенту. Передбачається 

проведення занять на базі Центрів європейської інформації у бібліотеках, Представництва 

ЄС в Україні, культурних та інформаційних центрів європейських країн у Києві. 

У процесі вивчення програми слухачі оволодіють знаннями про євроінтеграційний 

рух України, методикою створення пунктів європейської інформації в закладах освіти, 

культури, інформаційних центрах та бібліотеках. Після навчання слухачі будуть знати все про 

функції та задачі установ культури і освіти з надання доступу до інформації, вмітимуть практично 

досліджувати та аналізувати діяльність центрів європейської інформації в Україні та 

зарубіжних країнах, вивчать репертуар і контент інформаційних ресурсів, медіа середовища, 

що будуть корисними в практичній роботі з інформування місцевих громад щодо діяльності 

ЄС та євроінтеграції України.  

Передбачається, що сертифікатна програма у 2018 році розпочнеться у вересні і буде 

тривати по грудень 2018 року включно, з розкладом занять по 4 години на тиждень, у 

зручний для слухачів час. Окремі теми програми будуть доступні для вивчення дистанційно. 

Сертифікатну програму та дистанційний курс створено на основі навчальної програми 

для бібліотекарів у межах проекту Української бібліотечної асоціації «Все про Європу: 

читай, слухай дізнавайся у пунктах європейської інформації в бібліотеках» (авторський 

колектив  к.п.н. Башун О. В., д.і.н., доцент Пашкова В. С., к.п.н., доцент Шевченко І. О.) за 

фінансової підтримки Програми ЄС «Еразмус+ (Жан Моне»)». Апробація програми 

відбулася під час проведення занять з підвищення кваліфікації в НАКККіМ.  

Ще одна сертифікатна програма під назвою «Адвокаційна діяльність бібліотек». 

Сертифікатна програма призначена для директорів та працівників бібліотек, а також усіх, хто 

опікується питаннями захисту інтересів користувачів бібліотек, формуванням сприятливих 

умов для розвитку бібліотечної мережі в умовах реформ і трансформації, налагодженню 

ефективних комунікацій, реклами та PR бібліотеки. Навчатися за цією програмо можуть 

також студенти, аспіранти та викладачі закладів освіти, які цікавляться цією темою або вона 

входить в коло їхніх наукових чи науково-педагогічних інтересів. Сертифікатна програма 

«Адвокаційна діяльність бібліотек» є актуальною, оскільки сучасний стан реформування 

бібліотечної галузі актуалізує питання лобіювання та захисту прав користувачів бібліотек 

територіальних громад на бібліотечне обслуговування та безперешкодний і рівноправний 

доступ до інформації, обстоювання їхніх прав в умовах суспільних перетворень. Бібліотечні 
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працівники мають підвищувати обізнаність членів громади, влади, суспільства в цілому про 

цінність та потенціал бібліотек у здійсненні реформ.  

Слухачі програми здобудуть новітніх знань у сфері адвокаційного менеджменту та 

практики здійснення адвокаційної діяльності бібліотек в Україні, європейських країнах та 

США з орієнтацію на роль і місце бібліотек у реалізації Глобальних цілей сталого розвитку, 

що передбачені Порядком денним ООН до 2030 р., зможуть напрацювати великий пул 

контактів, що розширить отримані знання про механізми, засоби та специфіку лобіювання і 

дозволить використовувати їх у наступній практичній діяльності. Слухачі також оволодіють 

інструментами стратегічного планування в частині впровадження модельних стандартів 

бібліотечного обслуговування; набудуть практичних навичок створення медіа- та рекламних 

продуктів з метою забезпечення ефективних комунікацій на всіх рівнях. 

Тренерами за програмою є досвідчені викладачі, які володіють сучасними методами 

навчання, створять умови навчатися дистанційно, та проведуть частину занять у форматі 

«Training of Trainers (TOT)», аби сформувати у слухачів навички викладання тем з адвокації 

для студентів та бібліотекарів, активістів громадського сектора. 

У процесі вивчення програми слухачі ознайомляться з поняттям адвокаційної 

діяльності в бібліотечній сфері; документами та матеріалами, що визначають стратегію, зміст 

та пріоритети адвокаційної діяльності бібліотек; організаційними підходами до проведення 

кампанії з адвокації; методиками проведення адвокаційних заходів; отримають уявлення про 

зовнішні комунікації та РR-технології; навчаться методам побудови стосунків між 

урядовцями і представниками бібліотек; ознайомляться з історіями успішних адвокаційних 

кампаній бібліотек в України. 

Сертифікатна програма має добру історію, оскільки створена на основі програми 

підвищення кваліфікації та дистанційного курсу, що використовується для підвищення 

кваліфікації працівників бібліотек в НАКККіМ і оновлена сучасними ресурсами 

В цілому в Академії, яка працює за стандартами сучасного закладу вищої освіти, 

удосконалюються підходи до організаційного, методичного та навчального забезпеченні 

сертифікатних програм, їх загального адміністрування, що в цілому сприяє розбудові 

освітнього середовища для нинішніх і майбутніх працівників бібліотечних та інформаційних 

установ.  
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ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 029 

«ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА» ЯК ОСНОВА 

ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

 

Проблема підготовки кваліфікованих та компетентних фахівців з числа людей з 

достатньо високим інтелектом, рівнем загальної культури та знань-актуальна завжди. А 

нині - за умов усезростаючих потреб суспільства у висококваліфікованих та здатних до 

адекватної відповіді на виклики сьогодення - чи не найгостріша. 
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Вирішувати її значною мірою покликаний, заклад вищої освіти через організацію та 

здійснення спеціального навчання відповідно до сучасних стандартів спеціальності, 

освітньо-професійних програм, навчальних планів тощо. Отже, йдеться, передовсім, про 

проблему ефективної організації навчального процесу, основними суб’єктами якого є ті, хто 

навчають (викладачі), та ті, хто навчаються (студенти), а також про якісні результати цього 

навчального процесу.  

Варто відзначити також, що на процес підготовки фахівців, та на вимоги, що 

висуваються до компетентностей, які мають бути сформовані в процесі навчання, 

безпосередньо впливає і сучасний стан розвитку суспільства, рівень розвитку науки, техніки, 

виробництва тощо.  

Сучасне суспільство характеризується стрімким розвитком інформаційно-

комунікаційних технологій, інтенсивним продукуванням нової інформації та так званим 

«швидким старінням знань та навичок». Саме ці фактори призвели до виникнення 

компетентнісного підходу та сприяли зміні дидактичної парадигми в системі вищої освіти.  

Як відомо, компетентнісний підхід акцентує увагу саме на результатах освіти, 

причому як результат освіти розглядається не сума засвоєної інформації, а здатність людини 

діяти у різних проблемних ситуаціях, здатність навчатися та креативно мислити. 

Чи можна сформувати (виробити) таку здатність поза практичною діяльністю? - 

питання риторичне. Саме тому, повертаючись до вступної тези про вирішення проблеми 

підготовки кваліфікованих та компетентних фахівців через новації спеціального навчання, 

маємо розуміти: воно має бути організоване таким чином, щоб максимально сприяти 

виробленню загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей. А від так, ми 

маємо і говорити про інтерактивне навчання. 

Інтерактивний (від англійського «inter» –взаємний, «асt» – діяти) метод передбачає 

реалізацію взаємодії, діалогу, бесіди безпосередньо з людиною, або за допомогою 

комп’ютера (інтерактивні комп’ютерні програми, програми он-лайн спілкування тощо). 

Інтерактивне навчання - це навчання, яке відбувається за умови постійної, активної 

взаємодії всіх учасників навчального процесу. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, 

групове, навчання у співпраці), де і студент і викладач є рівноправними суб’єктами 

навчального процесу, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони 

знають, вміють здійснювати. Безпосередньо, сама організація інтерактивного навчання 

передбачає моделювання різноманітних життєвих ситуацій, спільне вирішення проблем на 

основі аналізу обставин та відповідної ситуації, використання рольових ігор тощо [1]. 

Так, наприклад, якщо ми говоримо про таку спеціальну (фахову) компетентність зі 

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» як «здатність забезпечувати 

відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження 

та надання в користування інформації у будь-яких форматах» [2, c. 3], то для її формування 

найкраще використовувати такі форми інтерактивного навчання як тренінг, проектування, 

вирішення виробничих завдань. 

«Здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології та програмне 

забезпечення для вирішення завдань спеціальності» [2, c. 3] також краще формувати шляхом 

тренінгу при виконанні практичних завдань на комп’ютерній техніці. 

А при формування «здатності підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами 

інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами 

масової інформації» [2, c.3] доречно використовувати ділові (рольові) ігри та моделювання.  

Проте, інтерактивними мають бути і лекційні заняття. Подача теоретичного матеріалу 

може включати елементи дискусії, використовувати метод «мозкового штурму», або 

викладатися у вигляді проблемної ситуації з пошуками шляхів її розв’язання. Спільно з 

лектором, студенти можуть створювати ментальні карти як конспекти лекцій, або 

візуалізовувати лекційний матеріал за допомогою інфографіки. 
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Таким чином, сучасне навчання у закладах вищої освіти має ґрунтуватися на 

компетентнісному підході, та відбуватися інтерактивно, що, в свою чергу вимагає 

відповідних компетентностей викладачів.  

Щоб навчання було ефективним та відповідало вимогам сьогодення, воно має 

орієнтуватися на вимоги майбутнього. 
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ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ 

БІБЛІОТЕЧНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ 

 

Комунікаційний процес бібліотеки з готельно-ресторанною сферою має певні 

особливості. Традиційні форми засобів комунікації сформовані під впливом основних 

функцій бібліотек і тому розглядаються в їх контексті. 

Бібліотеки консолідують і структурують інформацію для закладів готельно-

ресторанної сфери, а також інших сфер. 

Якісна комунікація досягається шляхом використання традиційних каналів зв’язку на 

рівні з електронними. 

Готельно-ресторанна сфера досить мінлива і має певні регіональні особливості 

враховуючи які, з метою якісної комунікації, канали передачі інформаційних ресурсів 

повинні діяти двосторонньо (бібліотека повинна збирати і впорядковувати інформаційні 

ресурси, а готельно-ресторанна сфера формувати на них попит). 

Носії інформації та можливість її відтворення є важливим фактором при виникненні 

комунікації бібліотек з різними сферами. Дані повинні не тільки зберігатись, а й 

відтворюватись і бути доступними для користувачів.  

Важливу роль у комунікаційному процесі з готельно-ресторанною сферою відіграють 

бібліотеки освітніх установ. Вони не лише займаються збором інформації, але і стимулюють 

її продукування, що відбувається шляхом залучення викладацького складу разом із 

провідними спеціалістами. 

Однією з традиційних форм бібліотечно-комунікаційних засобів забезпечення 

готельно-ресторанної сфери в Україні є інтеграція бібліотек в культурно-освітні, державні, 

громадські заходи та заходи практичного спрямування. Політика держави в цьому аспекті 

підпорядковується принципу науковості, загальнодоступності документально-інформаційних 

ресурсів, а також поєднанню державного управління з громадським самоврядуванням.  

Для зручності і доступності інформації бібліотеки все частіше використовують 

електронні ресурси і всесвітній простір Інтернет. Хоча проблема  перетворення даних в 

електронні, а також їх розміщення, в Україні знаходиться на досить високому рівні.  

Однією з інноваційних форм комунікації готельно-ресторанної сфери та бібліотек є 

бібліотечний блогінг. Він дає змогу своєчасно отримати інформацію і встановити її 

подальшу цінність.  

Віртуальні виставки на рівні з іншими інноваційними засобами комунікації 

повідомляють про наявність того чи іншого джерела. Такі виставки є консолідацією 

традиційного книжкового і новітнього електронного способів презентації інформації. 
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Бібліотеки можуть бути базою для тренінг-центрів. Готельно-ресторанна сфера 

потребує практичного застосування, а така діяльність сприяє використанню навичок, обміну 

досвідом і формуванню правильного бачення ситуації.  

Деякі бібліотеки використовують сhat-обслуговування. Це взаємодія котра дає змогу 

бібліографу та користувачу в реальному часі створювати комунікацію, переглядати одні і ті 

ж файли, їх обговорювати.  

В зарубіжному досвіді існує таке поняття як «фолксономія» – це практика спільного 

опису інформації за допомогою довільно обраних тегів [1, с. 8]. В Україні поки що не має 

особливого застосування, хоча даний прийом набагато полегшує пошук інформації. 

Традиційні форми бібліотечно-комунікаційних засобів забезпечення готельно-

ресторанної сфери в Україні лишаються незмінними і мають переважно загальний характер. 

Інноваційні залежать від розвитку технологій і програмного забезпечення. 
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Сьогодні науковий потенціал України вважається одним з найкращих не тільки у 

Європі, а й в усьому світі. Сучасний стан української науки і культури має достатньо 

високий рівень розвитку, завдяки професіоналізму вітчизняних науковців, які є авторами 

багатьох винаходів та технологічних розробок. Особливої уваги набуває науково-

дослідницька діяльність вчених в галузі бібліотекознавства, книгознавства та 

бібліографознавства, яка дає можливість формуванню та функціонуванню наукових шкіл на 

чолі з науковцем-лідером – провідним фахівцем з надзвичайними здібностями створювати та 

передавати свої ідеї та знання учням та послідовникам, які поважають його талант, досвід та 

мудрість. 

Серед науковців-лідерів, які відіграють велику роль у розвитку вітчизняної науки та 

культури, займає почесне місце Валентина Миколаївна Медведєва – відома в Україні як 

науковець в галузі бібліотекознавства та книгознавства, кандидат педагогічних наук, 

професор кафедри соціальних комунікацій та інформаційних наук Київського національного 

університету культури і мистецтв (КНУКіМ), заслужений працівник культури України. Вона 

дала життя багатьом новаторським проектам, має більше 200 наукових праць: статті, 

монографії, підручники, посібники, навчально-методичні комплекси, навчальні програми, 

практикуми. Її трудова діяльність багатогранна та різностороння: методична – у галузі 

інформаційно-бібліотечного обслуговування; організаційна, перебуваючи на посаді 

http://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/157-Furner-en.pdf
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секретаря колегії Міністерства культури України та науково-педагогічна, працюючи в 

КНУКіМ. 

Коло наукових інтересів В. М. Медведєвої охоплює такі питання як: книга та читання 

в соціально-комунікаційному та культурологічному вимірах, педагогіка та соціологія 

читання, дитяча бібліотека як соціальний інститут, зв’язок бібліотек з громадськістю в 

соціокультурному просторі, сучасні проблеми книговидання та книга і читач в умовах 

сучасних процесів трансформації бібліотек. Основна увага її наукових інтересів зосереджена 

на вивченні проблеми читання дітей як соціального явища, пошуку шляхів ефективної 

реалізації можливостей, закладених в читанні як виду культурної діяльності людини, 

вивчення читання не як виокремленого явища, а як складну динамічну систему, що 

знаходиться в різних зв’язках з іншими видами соціокультурної діяльності дітей [2, с. 68].  

Наукові доробки В. М. Медведєвої, що стали результатом дослідницько-

експериментальної та організаційно-методичної роботи, дали можливість для подальшої 

науково-педагогічної діяльності в КНУКіМ. Валентина Миколаївна стала ініціатором, а 

згодом й очолила кафедру книгознавства та видавничої діяльності (1999), «яка почала 

підготовку фахівців для книжкової справи, бібліотечної та видавничої, зокрема. Свою роботу 

спрямовувала на консолідацію зусиль університету та фахівців книжкової справи в Україні з 

тим, щоб здійснити реальні кроки у справі підготовки кадрів для національної книжкової 

індустрії, бібліотечної галузі, піднесення ролі і місця книги і читання в 

суспільстві» [1, с.261]. 

Валентина Миколаївна проклала стежку в життя для багатьох її студентів та 

аспірантів. Під її керівництвом було успішно захищено більше 50 дипломних робіт, а також 

10 кандидатських дисертацій, що є свідченням формування власної наукової школи. Вона 

виступає опонентом та експертом дисертаційних робіт. Основними напрямами досліджень 

були: питання української культури, національної книги, друкованої книги, формування 

інтересу підлітків до зарубіжної літератури, політична реклама в контексті сучасної культури 

України, зв’язок бібліотек з громадськістю. Під її патронатом вийшли наукові роботи таких 

знаних людей у сфері культури, що стали на шлях викладацької діяльності – Бойко Л. О. 

(2012), Бондарчук-Чугіна І. Ю. (2007), Зеленська Л. М. (2002), Кияниця Є. О. (2017), 

Ковальчук С. П. (2012), Макарова М. В. (2008), Оленіна Г. О. (2008), Прудченко О. М. (2010).  

Значна частина наукових робіт стосується бібліотечно-інформаційного осередку в 

Україні «та особливостей трансформаційних факторів у розвитку сучасної культури» 

[1, с. 261], що є актуальним і сьогодні при дослідженні сучасними науковцями таких галузей 

як книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство. 
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ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЯ ТА БІБЛІОТЕЧНА ІННОВАЦІЯ 

 

Поняття інновація щільно увійшло і закріпилося в усіх сферах інформаційного 

суспільства. Ми постійно чуємо про інноваційну діяльність, яка застосовується для того, щоб 

задовільнити потреби споживачів. Зниження цінності бібліотек, особливо спонукає 

бібліотечних працівників, до того, щоб негайно використовувати інноваційні технології. 

Завдяки яким, бібліотека може бути конкурентоздатною, підтримувати свій позитивний 

імідж, зацікавлювати нових користувачів, інформувати старих відвідувачів. 

В останній час з’являється багато публікацій з даної тематики, в яких розглядаються 

шляхи впровадження інноваційних технологій та підвищення якості роботи, завдяки різним 

новаціям.  

Насамперед, треба розглянути сам термін «інновація». Він походить з англійської 

мови innovation і переводиться як нововведення. Інновація – ідея, новітній продукт в галузі 

техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та 

соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є 

кінцевим результатом інноваційної діяльності. [5] Широко почало вживатися в сфері 

економіки, педагогіки, психології, культурології та управлінської діяльності, з кінця ХІХ 

століття - початку ХХ століття.  

Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність» «інновації – новостворені або 

вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного… характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва і соціальної сфери… це новий продукт (виріб, технологія, 

організаційна форма), що є результатом практичного застосування наукових і науково-

технічних знань, що приводять до успіху на ринку та забезпечує соціальний або інший 

корисний ефект». [2] До цього часу в бібліотекознавстві використовувалися такі терміни як 

«новвоведення», «новація», «ідея», «новина», «передовий бібліотечний досвід». 

Н. Т. Чуприна у науково-практичному посібнику «Универсальная библиотека: 

инновационная деятельность в профессиональной практике» наводить сім різних визначень 

бібліотечних інновацій. [7] Якщо розглядати саме інноваційну діяльність в бібліотеках, то за 

Українською бібліотечною енциклопедією цей термін почав використовуватися на початку 

1990-х років. В цьому джерелі  и знаходимо поняття «бібліотечна інновація» та «інноваційна 

діяльність бібліотеки». Розглянемо кожен із них . 

«Інноваційна діяльність бібліотеки – комплекс наукових, технологічних, 

організаційних та інших заходів, орієнтованих на реалізацію бібліотечних інновацій. 

Інноваційна діяльність бібліотеки здійснюється відповідно до визначеної інноваційної 

політики закладу, під якою розуміється система ідей, завдань та напрямів, форм і методів 

інноваційного розвитку, що відображає основні цілі та альтернативні можливості в умовах 

конкретних реалій сьогодення з врахуванням стратегії закладу на майбутнє.» [4] 

«Бібліотечна інновація – нестандартні ідея, методика, оригінальний проект, новітні 

продукти/послуги, що відрізняються від попередніх традиційних форм бібліотечної роботи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ube.nplu.org/article/Бібліотечна%20інновація
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новими підходами і властивостями і є кінцевим результатом інноваційної діяльності 

бібліотеки».[1] 

Головною метою інновацій, які упроваджуються у практику роботи, є покращення 

обслуговування користувачів, створення комфортних умов для якісного задоволення 

читацьких запитів, а також забезпечення розумного балансу між необхідністю інновацій і 

збереженням цінних бібліотечних традицій. 

Враховуючи вимоги сьогодення, бібліотеки намагаються використовувати у своїй 

діяльності сучасні й різноманітні форми роботи, які, завдяки актуальному змісту, творчому 

підходу та нетрадиційним назвам, здатні привертати до себе увагу користувачів бібліотек, а 

також залучати до них нових відвідувачів. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

В АСПЕКТІ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНИХ НАУКОВЦІВ 

 

Глобальна інформатизація, становлення суспільства знань та постійне удосконалення 

інформаційних процесів відповідно до світового рівня, ставить перед сучасними науковцями 

проблему вивчення та розробки інформаційних технологій. Вимоги ХХІ століття щодо 

всебічного впровадження автоматизованих систем та інформаційних технологій у всіх 

сферах людської діяльності, зокрема у бібліотечній галузі, ставлять перед науковцями 

завдання детального вивчення та постійної розробки інноваційних форм використання 

інформаційних технологій. Питання дослідження інформаційних технологій в Україні 

впродовж останніх років є особливо актуальним.  

Важливо, що характер інформаційного впливу нині змінюється у зв’язку зі стрімким 

розвитком інформаційних технологій. Розгляд проблеми інформаційного суспільства 

http://ube.nplu.org/article/Інноваційна%20діяльність%20бібліотеки
http://ube.nplu.org/article/Інноваційна%20діяльність%20бібліотеки
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започатковано працями Д. Белла, О. Тоффлера, Й. Масуди, Д. Лайона. Про динаміку 

цивілізації, роль інформації в житті суспільства розглядали у своїх працях М. Вебер, 

X. Ортега-і-Гассет, А. Тойнбі, О. Шпенглер, М. Хайдеггер, К. Ясперс [3]. Питання 

інформаційних відносин в умовах постіндустріального суспільства як об’єкта наукового 

аналізу висвітлені в роботах таких зарубіжних авторів, як Ф. Фукуяма, Ю. Габермас, 

Д. Тапскотт [3; 7]. Соціально-філософському аналізу інформаційних технологій як домінанті 

сучасного суспільного розвитку присвячені роботи М. Кастельса [2]. Розуміння впливу 

інформаційних технологій на соціум на основі синергетичних уявлень виклали в працях 

І. Пригожин, Г. Хакен, Д. Чернавський, С. Курдюмов [8, с. 1]. 

У наукових працях К. Лобузіної, Я. Шрайберга, Д. Соловяненко, Т. Ярошенко, 

Х. Тодда, О. Мар’їної та інших висвітлено проблеми впливу технологічних трансформацій у 

сфері інформаційних технологій на процеси медіатизації бібліотечно-інформаційних 

установ, розвитку їхньої інтерактивної взаємодії у веб-просторі, застосування технологій 

управління знаннями у бібліотечній сфері тощо.  

Зокрема, К. Лобузіна досліджує еволюцію функціональних можливостей бібліотечних 

технологій, яка відбувається в напрямах, що відповідають найважливішим інформаційним 

завданням бібліотек у сучасному суспільстві.[4, с.18]. 

У свою чергу Мар’їна О. Ю. вивчала веб-орієнтовану концепцію розвитку бібліотек та 

перспективні напрямки впровадження веб-технологій у діяльність книгозбірень [6]; 

присвятила своє монографічне дослідження теоретичному обґрунтуванню концепції 

розвитку бібліотек у цифровому просторі [5].  

Бондаренко В. [1] досліджувала особливості впровадження інноваційних технологій у 

роботу бібліотек та аналізувала напрями їх удосконалення в процесі розвитку 

інформатизації.  

На сьогодні бібліотеки дедалі активніше використовують новітнє обладнання, що 

функціонує на основі інноваційних технологій, нові комп’ютерні програми, дедалі більше 

бібліотек упроваджують у свою роботу інтелектуальні технології, забезпечуючи таким 

чином концептуально нові підходи й методи для здійснення бібліотекою своїх функцій. 

[1, с. 208]. Аналізуючи тенденції дослідження інформаційних технологій, можна зробити 

висновок, що на сьогоднішній день вивчення інформаційних технологій є особливо 

актуальним серед науковців, у зв’язку з пришвидшеними темпами комп’ютеризації та 

автоматизації роботи бібліотек. Окремі проблеми інформаційних технологій досі 

залишаються не достатньо дослідженими та потребують детального вивчення. 

Спеціальне комплексне вивчення аспектів розвитку та впровадження інформаційних 

технологій у бібліотечній діяльності у своєму історичному розвитку та на сучасному етапі, а 

також напрацювання науковців у цій галузі на сьогоднішній день є необхідною умовою 

ефективного функціонування бібліотечного інституту. 
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ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ В УПРАВЛІННІ 

ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Кожна наукова дисципліна вимагає створення чітко сформованої системи понять та 

відповідних термінів, тому важливо постійно переглядати терміносистему з позиції її 

адекватності суті номінованих понять, з’ясовувати активні моделі термінотворення, 

встановлювати наявні між термінами парадигматичні зв’язки, передусім на рівні синонімії, а 

також з урахуванням власне українських надбань і запозичень, досліджувати процеси 

термінологізації [2, с. 90]. 

У загальному розумінні, ресурс – все, що потрібно для задоволення потреб людини. 

Термін «ресурс» є запозиченням з французької мови (фр. «ressource»), що означає 

засіб, спосіб, дані, пов’язаний з стародавнім французьким словом «ressourdre» – підійматися, 

яке походить від латинського «resurgere» – знову підійматися, розпрямлятися, знову 

виникати, що складається з префікса «re-» та дієслова «surgere» – підіймати, сходити, 

виникати, утвореного за допомогою префікса «sub-» (під, біля) та «regere» – правити, 

направляти, кидати в ціль [1, с. 65]. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію»: «Інформація –…будь-які 

відомості та / або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в 

електронному вигляді» [5]. 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про Національну програму інформатизації»: 

«Інформатизація – сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, 

соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на 

створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі 

створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та 

інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної 

та комунікаційної техніки» [4]. 

Одним із ключових понять у процесі інформатизації суспільства є поняття 

«інформаційний ресурс». 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про Національну програму інформатизації»: 

«Інформаційні ресурси – сукупність документів у інформаційних системах (бібліотеках, 

архівах, банках даних тощо) [4]. 

Головна відмінність інформаційних ресурсів від усіх інших видів (трудових, 

енергетичних тощо) полягає у тому, що чим більше їх витрачають, тим швидше ці ресурси 

ростуть. 

Інформаційні ресурси у вигляді знань матеріалізовані у форму документів, баз даних, 

алгоритмів, програмного забезпечення, а також витворів мистецтва, літератури і науки. 

Відповідно до статті 41 Закону України «Про інформацію»: «Інформаційна послуга – 

це здійснення у визначеній законом формі інформаційної діяльності по доведенню 

інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їх інформаційних потреб» [5]. 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83:_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83:_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Згідно зі статтею 2 Закону України «Про розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»: «База 

даних (компіляція даних) – сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної 

інформації в довільній формі, у тому числі електронній, підбір і розташування складових 

частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, складові частини якої є 

доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової 

системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів» [6]. 

Отже, здійснення систематичної роботи з термінами, уживаними у сфері 

інформаційних ресурсів суспільства на базі законодавчої та стандартизованої термінології, 

сприятиме подальшому розробленню теоретичних положень низки наукових дисциплін 

документально-комунікаційного циклу. Перспективним напрямом роботи є підготовка та 

видання термінологічних словників, що актуалізує інтерес молодих науковців до проблем 

українського термінознавства та сприятиме розвитку українського словникарства в 

цілому [3, с. 40]. 
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК 

УКРАЇНИ У ВИМІРІ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ 

 

Просвітництво – основна, корінна функція бібліотеки, що має прояв у пропаганді та 

заохоченні читачів до скарбів світової і вітчизняної культури. Бібліотеки виступають 

провідниками культури і просвітництва, створюючи певні умови в різні періоди розвитку 

суспільства, проводячи заходи, що сприяють інтелектуальному росту кожної особистості і 

суспільства в цілому, передачі досягнень соціуму з покоління в покоління. 

Під «культурно-просвітницькою діяльністю бібліотек» нами розуміється 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 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031098.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031098.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031098.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031098.html


БІБЛІОТЕКА. КНИГА. НАУКА.                                                               24–25 квітня 2018 р. 
 

150 

розвиток культурних потреб та інтересів як окремої особистості, так і соціуму в цілому. 

Пріоритетним напрямком культурно-просвітницької діяльності бібліотек вважається 

пропаганда історико-культурного надбання українського народу. 

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (ст. 1, р. 1) чітко визначає: 

«Бібліотека – інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або 

структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел 

інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, 

освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки» [1]. 

Понад четверть століття становлення незалежності України суттєво вплинули на 

основні напрями діяльності бібліотек України, публічних зокрема. 

Проблеми відродження національних ідей і традицій, національної ідентифікації та 

самоідентифікації. звернення до культурної спадщини зумовлюють необхідність аналізу і 

систематизації культурних здобутків минулого і сучасного, відтворення процесів 

історичного розвитку української культури та культурно-просвітницької діяльності. 

Як зазначено в «Стратегії розвитку бібліотечної справи», різноманітні потреби 

населення в інформації, освіті, культурі забезпечують 15987* публічних бібліотек (з них 

13253 – у сільській місцевості). Кожен третій мешканець України (понад 13,7 млн.) є 

користувачем публічних бібліотек. Бібліотечний фонд публічних бібліотек універсальної 

тематики становить близько 235 млн. одиниць. Доступ до Інтернету має 3,3 тис. (21 відсоток) 

бібліотек. Загальна кількість комп’ютеризованих робочих місць у публічних бібліотеках – 

16 тис. (в середньому один комп’ютер на одну бібліотеку). Книговидача – 266,3 млн. 

примірників [2]. Лише в самому Києві станом на 20 березня 2018 року мережа публічних 

бібліотек складається із 139 об’єктів (за даними Публічної бібліотеки імені Лесі Українки). 

З 2010 року бібліотеки Київської області беруть участь в проекті Української 

бібліотечної асоціації «Доступ громадян до офіційної інформації в бібліотеках», а згодом 

долучилися і до проекту «Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування», який є 

частиною Національного плану дій у рамках «Партнерства “Відкритий уряд”», 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 220-р.  

Проблематика діяльності публічних бібліотек Київщини в області культури, 

просвітництва та інформаційного забезпеченні часто піднімається на семінарах та 

конференціях. Наприклад, 21 березня 2017 року на базі КЗ КОР «Київська обласна бібліотека 

для дітей» відбувся обласний семінар за участю директорів районних і міських 

централізованих бібліотечних систем Київської області за темою: «Публічна бібліотека як 

інформаційно-культурний центр місцевої громади» [4]. Розвиток та підтримку культурно-

просвітницької роботи було розглянуто на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

та Конференція Української бібліотечної асоціації «Партнерство – розвиток – дія», що 

відбулася 23–24 листопада 2017 р. у м. Києві [5].  
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ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

ЯК СКЛАДОВИХ ДОКУМЕНТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ 

 

У нинішніх умовах глобалізації цивілізації відбувається розширення кордонів та 

збільшення можливостей для посилення стрімкого розвитку керування документознавчими 

процесами в інформаційно-комунікаційному просторі. 

Впровадження новітніх інформаційних технологій, удосконалення засобів 

документування та розповсюдження інформації постійно розширюють документне 

середовище та збагачують документні ресурси суспільства. У науковому, професійному та 

практичному застосуванні оперують поняттями «документні ресурси», «інформаційні 

ресурси», «документно-інформаційні ресурси». Кожне з цих визначень має власне 

наповнення: інформаційні ресурси мають справу з інформацією, документні – з документами, 

а документно-інформаційні – з інформацією, яка частково перетинається з документами [4]. 

Діяльність сучасної людини постійно пов'язана з отриманням відомостей, 

необхідністю збереження їх у часі, перетворення з однієї форми на іншу, переміщення у 

просторі тощо. Отже, діяльність людини, яка пов’язана з процесами отримання, 

перетворення, нагромадження, зберігання, передавання та подання деяких певних даних 

умовно можна назвати інформаційною діяльністю [1]. 

Для всіх процесів інформаційної діяльності найважливішою є групування документів 

з погляду їх цільового призначення. Виділяють такі основні типи: офіційні, наукові, 

виробничо-практичні, навчальні, науково-популярні, довідкові, інформаційні, документи для 

дозвілля, літературно-художні та рекламні документи [4]. 

Поняття «інформаційна політика» трактується і як спосіб поводження з наявними 

інформаційними потоками і ресурсами з боку різних інституціональних суб’єктів (наприклад, 

держави, державних органів, окремих організацій і закладів, які можуть мати свої уявлення 

та інтереси при роботі з інформацією). У межах цього підходу інформація виконує суто 

технічну функцію поряд з іншими ресурсами діяльності. У цьому контексті інформаційна 

політика зводиться, по суті, до кількісного контролю за рухом інформаційних потоків і/або 

контролю за розподілом потоків інформації для того, щоб інформація доходила до певної 

цільової групи і давала запланований ефект [5, 124-125]. 

За роки незалежності України було прийнято понад 20 законодавчих актів щодо 

вдосконалення процесів формування національних документних ресурсів. Найважливішими 

з них є закони України «Про інформацію» (1992 р.), «Про державну таємницю» (1994 р.), 

«Про національний архівний фонд і архівні установи» (1994 р.), «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу» (1995 р.), «Про видавничу справу» (1997 р.), «Про електронні документи 
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та електронний документообіг» (2003 р.), «Про захист персональних даних» (2010 р.), «Про 

електронні державні послуги» (2010 р.), «Про доступ до публічної інформації» (2011 р.) 

тощо [3]. 

Крім загальнодержавних актів прямої дії на функціонування документно-

комунікаційних систем впливають багато законодавчих документів опосередкованої дії, а 

також не лише внутрішні, але й зовнішні економічні та соціально-політичні зміни, 

насамперед – світові тенденції створення глобальних комп’ютерних мереж і технологічні 

досягнення в галузі новітніх інформаційних технологій [2]. 

Створення в країні оптимальної інфраструктури документної комунікації передбачає 

врахування перспектив розвитку можливостей технічних засобів передавання, оброблення, 

пошуку, збереження та тиражування документованої інформації. 

Документаційно-інформаційні ресурси посідають провідну роль серед документної 

класифікації. Оскільки необхідною умовою документовикористання є правильна організація 

документних фондів, якщо бути точніше то створення умов, які б забезпечували рух, пошук і 

зберігання документів у термінальних документних системах. При надання документа 

користувачам передають такі важливі процеси як: відбір, замовлення, приймання, облік, 

наукове та технічне оброблення, розміщення і зберігання. 

Таким чином, документно-інформаційні ресурси представляють собою надзвичайно 

складний об’єкт дослідження. Через багатоплановість і багаторівневість інформації важко 

вкласти в звичні лінійні рамки наук, які сформувалися і тісно взаємопов’язані на виявленні 

певного корпусу одиниць і подальшої їх класифікації. Документно-інформаційні ресурси, 

безсумнівно, діють у документній класифікації, які складають важливу частину його 

організації. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ МЕДІЙНОЇ  

ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Життя в оточенні інформаційних потоків, що з кожним днем все більше 

ускладнюються, використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і 

різноманітних гаджетів вимагає цілеспрямованого формування медіа- та інформаційної 

грамотності населення. Без неї сучасній людині важко орієнтуватися в навколишньому 

потоці інформації, розуміти його складність, рушійні сили і причини значущих подій, 

приймати правильні рішення в повсякденному житті і в професійній діяльності. Раніше цим 

питання опікувалися переважно фахівці – бібліотекарі, дослідники медіа, педагогічні 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.zoda.gov.ua%2Farticle%2F130%2Finformatsiyna
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працівники. Сьогодні ці проблеми знаходять все більше розуміння у осіб, які приймають 

управлінські рішення, в тому числі на міжнародному рівні. 

Існує багато різних визначень медіаграмотності. Одне з них, наприклад, визначає 

медіагрмотність як знання, що дають можливості людині аналізувати й критично оцінювати 

інформацію з різних типів медіа. Про медіаграмотність почали активно говорити через 

інформаційну війну, називаючи її одним із найбільш ефективних способів протистояння 

пропаганді [1]. 

Безумовно, медіаграмотність включає здатність помітити пропаганду чи розпізнати 

фейк, але це значно ширша сукупність знань та навичок, у тому числі й уміння шукати 

інформацію в різних джерелах і типах медіа, аналізувати та синтезувати її, рефлексувати, 

крім того, це знання з історії (медіаграмотність та історична грамотність тісно пов’язані), 

політології, психології, філософії та інших галузей знань, водночас і розуміння того, як 

інформаційне середовище та ІКТ впливають на особистість. Також це розуміння 

функціонування медіапростору, знання про власників ЗМІ, журналістські стандарти й те, як 

їх треба дотримуватися. 

Залишається відкритим питання, про те, чи розуміє пересічний громадянин, що таке 

медіаграмотність та медіаосвіта, чи воно й досі вживане лише у професійному та науковому 

середовищі. 

За результатами соціологічного опитування, що його проводила громадська 

організація «Телекритика», ми можемо дізнатися про те, наскільки критично громадяни 

оцінюють медіа. На питання: «Чи вважаєте Ви, що потрібно запровадити навчання з 

медіаграмотності?» 45 % громадян відповіли, що курс має бути запроваджено у школах, 40 

% опитаних вважають, що він необхідний у вишах, 27,8 % відповіли, що потрібні широкі 

просвітницькі кампанії з медіаграмотності для дорослих, 12,1 % не вважає, що потрібне 

навчання з медіаграмотності [2]. 

В нашій країні розвитком та впровадженням медіаграмотності займаються 

неприбуткові, неурядові та незалежні організації, як наприклад Академія української преси, 

StopFake, ГО «Детектор медіа» та ін. Однозначно суттєву роль відіграє держава, яка надає 

вагому допомогу в розвитку медіаграмотності та медіаосвіти. Для кращого орієнтування у 

медіа-просторі, варто звернути увагу на перелік наступних реалізованих проектів та сервісів. 

«Медіаосвіта», проект  запроваджений Інститутом інноваційних технологій та змісту 

освіти і Академія української преси. Місія проекту – впровадження медіаосвіти у навчальний 

процес через формування та підтримку групи лідерів-медіапедагогів, залучення світового 

досвіду з впровадження медіаосвіти. В рамках проекту були підготовлені навчальні та 

методичні посібники, створені програми навчальних курсів тощо. Створено також портал 

«Медіаосвіта і медіаграмотність». Це інтерактивна платформа для спілкування 

медіапедагогів задля сприяння відкритості та публічності процесів у медіаосвітньому 

середовищі. Структура порталу включає спеціальні розділи: для вчителя середньої школи (з 

градицією по групам класів), для викладачів закладів вищої освіти та для медіаспоживачів. 

Створена мапа медіаосвітніх ініціатив України. На порталі розміщуються новини 

медіаосвіти, поповнюється електронна бібліотека, календар подій, плани уроків, презентації 

тощо [10]. 

Міністерство інформаційної політки України та клуб ілюстраторів Pictoric восени 

2017 року відкрили у Києві виставку із 60 плакатів, створених українськими художниками в 

рамках проекту «Довіряй, але перевіряй. Медіаграмотність в українському суспільстві» 

Другою частиною проекту стала презентація книги з роботами художників та статтями 

журналістів на тему медіа грамотності яка відбулася 5 жовтня 2017 року у Національному 

музеї Тараса Шевченка. Книга розповсюджується в інформаційних центрах і бібліотеках 

України. 

Громадська організація «Детектор медіа» за підтримки Міністерства закордонних 

справ Республіки Чехія, організувала проект «МедіаДрайвер», у межах якого створено 

інтерактивний мультимедійний онлайн-посібник. Він містить не лише текстову інформацію 

http://www.aup.com.ua/category/library/
http://www.aup.com.ua/category/library/
http://www.aup.com.ua/mediaosv/navchalni-programy/
http://www.medialiteracy.org.ua/
http://www.medialiteracy.org.ua/
http://www.medialiteracy.org.ua/index.php/mapa-mediaosvity.html
http://mediadriver.online/
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про різні типи медіа, але й чимало інфографіки, відео та навіть анімацію. Також присутній 

ігровий елемент у вигляді тестів, проходження яких дозволяє отримати «Посвідчення 

медіадрайвера» – водія, який добре орієнтується у складних лабіринтах світу інформації і 

медіа [3]. 

Наступний проект – «Програма медіаграмотності для громадян», що здійснювався за 

підтримки Міністерства закордонних справ України та Міністерства закордонних справ, 

торгівлі та розвитку Канади (DFATD Canada), у партнерстві трьох організацій: Академія 

української преси, IREX та StopFake. Головна мета проекту полягала у посиленні стійкості 

громадян перед дестабілізуючим впливом неправдивої інформації. Основним способом 

підвищення медіаграмотності стали тренінги, що проходили у 14 областях України. Проект 

концентрувався в першу чергу на східних та південних областях, а його основні тематичні 

блоки включали питання про сутність і значення інформації і мас-медіа у суспільстві 

(зокрема, свідоме медіаспоживання, вплив інформації, процес відбору новин тощо), 

маніпуляцію і боротьбу (пропаганда, фейк як різновид інформаційної маніпуляції),  мова 

ненависті (прийом дегуманізації, стереотипи, упередження).  Під час занять учасники 

виконували різні практичні завдання – складали своє особисте медіаполе, шукали різні типи 

маніпуляцій у ЗМІ, вивчали способи перевірки інформації, розглядали «класичні» зразки 

пропаганди та мови ненависті [4]. 

Традиційним способом розповсюдження медіаграмотності залишається книга. Так, 

наприклад, Українська академія преси презентувала перший підручник з медіаосвіти та 

медіаграмотності, авторами якого стали професор В. В. Іванов та директорка Академії 

української преси О. В. Волошенюк. Цей підручник створено для студентів, які вивчають 

відповідний курс у вищих навчальних закладах та для післядипломної освіти педагогів [5]. 

Як показує аналіз джерел, програм розповсюдження медіаграмотності для широких 

мас населення бракує, хоча успішні ініціативи існують, але вони розпорошені і часто є 

фрагментарними або тимчасовими. Позиція держави на даному етапі не має чітко 

окресленого плану чи програми, не зрозуміло, чи є воля на те, щоб реально впровадити 

медіакультуру обов’язковим предметом у закладах середньої та вищої освіти і просунутися 

далі експериментального етапу. Попри те, що про важливість медіаграмотності, особливо в 

умовах гібридної війни, неодноразово говорили закордонні експерти (й це поняття 

закріплено в низці міжнародних декларацій), у державних документах це поняття фігурує в 

розмитому вигляді. 

У багатьох країнах світу медіаосвіта функціонує як система, що стала невід’ємною 

частиною як загальноосвітньої підготовки молоді, так і масових інформаційних процесів. 

Вона включена до програм глобалізаційних перетворень і є складовою політики, 

національної безпеки і гарантування конкурентоспроможності економіки, нерозривно 

пов’язана з розвитком демократії в умовах інформаційного суспільства. Перші досягнення в 

експериментальному впровадженні медіаосвіти в Україні підтверджують необхідність 

інтеграції ініціатив суб’єктів освітнього процесу і широкої громадськості в ефективну 

національну медіаосвітню систему [6]. 

Так, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України в 2010 році було 

розроблено і в 2016 році оновлено Концепцію впровадження медіаосвіти в Україні, яка 

проголошує основні принципи медіаосвіти, визначає пріоритетні напрями та форми її 

розвитку.  

Серед основних новацій Концепції впровадження медіаосвіти в Україні в редакції 

2016 року: а) надати характеристику майбутнього суспільства, яке все більше спиратиметься 

на інформаційно-комунікаційні технології; б) сконцентруватися на вдосконаленні захисту 

дитини від медіаконтенту, що може шкодити її здоров’ю та розвитку; в) протистояти 

зовнішній інформаційній агресії та руйнівній пропаганді; г) інтегрувати ініціативи суб’єктів 

освітнього процесу й широкої громадськості в ефективну національну медіаосвітню систему; 

д) впроваджувати нові міжнародні документи, що визначають загальні завдання сучасної 

медіаосвіти; 
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Концепція базується на вивченні стану медіакультури населення України та 

міжнародному досвіді організації медіаосвіти. Основні положення Концепції відповідають 

завданням, сформульованим у Паризькій програмі-рекомендаціях з медіаосвіти ЮНЕСКО 

(від 22 червня 2007 р.), резолюції Європарламенту щодо медіаграмотності у світі цифрової 

інформації (від 16 грудня 2008 р.), Феській декларації ЮНЕСКО з медіаінформаційної 

грамотності (від 17 червня 2011 р.) та Паризькій декларації ЮНЕСКО з медіаінформаційної 

грамотності в цифрову епоху (від 28 травня 2014 р.). 

Головною метою Концепції є сприяння розбудові в Україні ефективної системи 

медіаосвіти, що має стати фундаментом гуманітарної безпеки держави, розвитку і 

консолідації громадянського суспільства, протидії зовнішній інформаційній агресії, всебічно 

підготувати дітей і молодь до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, 

формувати у громадян медіаінформаційну грамотність і медіакультуру відповідно до їхніх 

вікових, індивідуальних та інших особливостей [7]. 

Формування критичного мислення, культури взаємодії з медіа, здатності аналізувати, 

оцінювати й інтерпретувати медіатекст – такими навичками не володіє більшість населення 

нашої країни. Впровадження медіаосвіти в Україні пов’язане з низкою проблемних моментів, 

що спричинені специфікою самої навчальної дисципліни і реаліями вітчизняної системи 

освіти. Серед таких обставин, що заважають швидкому впровадженню медіаосвіти, у першу 

чергу можна назвати: наявність численних, часто взаємно конкурентних концепцій 

медіаосвіти і медіаграмотності; інерція системи освіти, яка на рівні основ навчального 

процесу успадкувала від радянських часів недостатню увагу до розвитку критичного 

мислення, особливо при вивченні предметів суспільствознавчої групи; ризик зведення 

медіаосвіти у середній і вищій школі до вивчення основ журналістики чи засад політичної 

медіакритики (у зв’язку з масовою підготовкою фахівців журналістських і політологічних 

спеціальностей), чим сучасна медіаосвіта далеко не вичерпується; необхідність поєднання 

вивчення традиційних і нових медіа, останні з яких мають власні особливості і часто 

репрезентують цілковито відмінні види діяльності; необхідність поєднання знань, умінь і 

навичок, що належать до різних традиційних навчальних дисциплін (інформатика, 

українська та іноземні мови, суспільствознавство тощо); швидкі темпи розвитку нових медіа 

і трансформації традиційних ЗМІ та їхньої соціальної ролі [8]. 

Крім того, в Україні, в умовах протистояння російській агресії та тяжкого 

економічного становища, повномасштабному запровадженню медіаосвіти перешкоджає брак 

матеріальних ресурсів, необхідних для підготовки і перепідготовки освітян, розробки нових 

планів, програм та навчальних матеріалів і оновлення наявних. Нестача ресурсів, потрібних 

для повноцінного впровадження медіаосвіти як окремої навчальної дисципліни, спонукає до 

пошуку інших перспективних форм її функціонування у системі освіти. Найоптимальнішою 

з них є інтеграція елементів медіаосвіти в існуючі навчальні предмети і курси, які в 

подальшому можуть виконувати функцію підготовки учнів, студентів та інших соціальних 

груп населення до засвоєння окремої навчальної дисципліни, а також тим, що зазначені 

елементи медіаосвіти можуть слугувати додатковим засобом забезпечення зв’язку 

навчального матеріалу з сучасним життям, чого нині українській освіті часто бракує. З 

огляду на це, в ході експериментального етапу впровадження медіаосвіти, варто звернути 

увагу на можливості коригування існуючих навчальних програм і відповідних матеріалів з 

метою їх доповнення доречними в кожному конкретному випадку елементами медіаосвіти. 

Елементи медіаосвіти можуть інтегруватися у виховну та просвітницьку роботу з 

використанням медійних повідомлень як матеріалу для обговорення й аналізу.  

Отже, використання різних шляхів, поєднання методологічних основ та масових 

комунікацій, в процесі розвитку, навчання та створення контенту для сучасного споживача 

медіа повинно бути системно і чітко регулюватися не тільки з боку громадськості і 

ініціативних груп людей, але й з боку державних інституцій, що мають надати рушійний 

поштовх для поширення медіаграмотності серед населення нашої країни.  
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В умовах сьогодення, провідну роль у розв’язанні проблеми доступу до світових 

інформаційних ресурсів виконує Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і 

культури (далі – ЮНЕСКО).  

Це – міжнародна установа, створена у 1946 році, за участі членів – держав у галузі 

освіти, культури та науки сприяє знищенню неписьменності, забезпеченню здобуття освіти 

та навчання впродовж життя для громадян будь – якої країни, охороні пам’яток культури, 

міжкультурному діалогу, за допомогою інформації та комунікації. [3] 

У сучасному світі комунікація та інформація є рушійними чинниками прогресу, 

сприяє підвищенню рівня та якості життя. Інформація є одним з головних пріоритетних 

ресурсів для людства, та виступає стратегічним ресурсом держави, використання якого не 

поступається традиційним ресурсам. Саме тому, доступ до інформації стає провідним 

чинником соціально-економічного розвитку держави. 

Провідну роль у розвитку інформаційного суспільства та подоланні цифрового 

розриву відіграють спеціалізовані установи Організації Об’єднаних Націй, і насамперед 

підрозділ ЮНЕСКО, який реалізує широкий спектр проектів й ініціатив в різних країнах 

світу, що спрямовані на залучення менш розвинених країн до інформаційного суспільства.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/
http://osvita.mediasapiens.ua/
http://www.medialiteracy.org.ua/


БІБЛІОТЕКА. КНИГА. НАУКА.                                                               24–25 квітня 2018 р. 
 

157 

Загалом, практика ЮНЕСКО щодо розвитку інформаційного суспільства втілюється 

за рахунок п’яти напрямів, а саме: надання універсального доступу до інформації; розвиток 

можливостей; розвиток рівня контенту; забезпечення свободи висловлення, незалежності та 

плюралізму ЗМІ; та збереження світової документальної спадщини [1]. 

Актуальність розвитку інформаційних програм ЮНЕСКО в Україні обумовлена, 

передусім, загальносвітовою тенденцією становлення глобального інформаційного простору 

та спрямуванням України до європейської інтеграції.  

Діяльність ЮНЕСКО неодноразово ставала предметом досліджень вітчизняних 

вчених, які розглядали окремі аспекти її гуманітарного напряму.  

Зокрема, у сфері культури питанню діяльності ЮНЕСКО значну увагу приділили 

науковці: Акуленко В. І., Мельничук О. І., Каткова Т. Г., освітнім проектам приділили увагу 

Гриценчук О. О., Сидоренко С. І. та інші. 

Реалізації програми «Пам’ять світу», метою якої є забезпечення збереження 

документальної спадщини, що має міжнародне, регіональне та національне значення, 

ведення міжнародного реєстру та забезпечення доступу користувачів до цих ресурсів, 

присвячені праці Дубровіної Л. А., Ковальчук Г. О., Мухи Л. В., Слободяника М. С.  

Зокрема, у праці Ковальчук Г. О. та Мухи Л. В. [2], розглянуто національні програми 

збереження документальної спадщини, питання авторського права та інтелектуальної 

власності в електронному середовищі, а також роль електронних технологій у процесі 

збереження і забезпечення доступу до документальної спадщини. 

Реалізації програми «Інформація для всіх» яка зосереджена на забезпечення 

загального доступу до інформації, з метою поліпшення рівня та якості життя присвячені 

праці Юрченко О. А. [3], розвитку глобального інформаційного суспільства –  праці 

Запорожець О. Ю. [1] . 

Праці перерахованих дослідників становлять вагомий доробок при розгляді та аналізі 

програмної діяльності міжнародної організації ЮНЕСКО. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА І БІБЛІОТЕКА: СФЕРИ ВПЛИВУ 

 

Сьогодні наша держава потребує якісного і своєчасного накопичення інформації. 

Бібліотеки виступають місцями збору, захисту та розповсюдження таких ресурсів. І варто 
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відзначити, що бібліотеки разом із державною політикою у галузі бібліотечної справи 

забезпечують основну їх функцію, яка зафіксована у Законі України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу», як забезпечення реалізації прав громадян на бібліотечне 

обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, 

що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками [1]. 

У Законі також вказано на двосторонній взаємозв’язок держави і бібліотеки, де 

державна політика відображається у: підтримці бібліотечної справи та її розвитку шляхом 

гарантованого фінансування; фінансуванні створення інформаційних мереж і 

телекомунікаційних систем для інформаційного обміну; стимулюванні взаємокористування 

бібліотечними ресурсами; координуванні діяльності бібліотек усіх форм власності; 

регулюванні діяльності бібліотек, що є в державній і комунальній власності; стимулюванні 

забезпечення бібліотек сучасною вітчизняною книжковою продукцією, світовою 

літературою в перекладі українською мовою на різних носіях, у тому числі адаптованих для 

сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією; забезпеченні запровадження та 

функціонування дієвої системи електронного книгокористування та обігу електронних книг 

через бібліотеки; розвитку вітчизняного напряму з формування та впорядкування 

електронних книг, каталогів, баз даних; створенні умов та координації діяльності з 

функціонування електронних бібліотек, у тому числі у спеціальному цифровому форматі для 

сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією; забезпеченні розвитку бібліотечного 

обслуговування соціально незахищених верств населення; розробленні програм розвитку 

бібліотечної справи та забезпеченні їх цільового фінансування; створенні умов для 

міжнародного співробітництва бібліотек. 

До останніх і найбільш значущих дій державної політики щодо бібліотечної справи 

слід віднести Стратегію розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни 

бібліотек для забезпечення сталого розвитку України». 

Міжвідомчою робочою групою (Нікіфоренко Л.С., Височанська М.Г., Гуцул Н.І., 

Вилегжаніна Т.І., Шевченко І.О., Пашкова В.С., Сошинська Я.Є., Бруй О.М., 

Воскобойнікова-Гузєва О.В.) було розроблено проект Концепції якісних змін бібліотек задля 

забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року). До складу міжвідомчої групи 

увійшли представники управління зі складу Міністерства культури України і члени 

Української бібліотечної асоціації. Важливим етапом стало затвердження Кабінетом 

Міністрів України такої ініціативи від 23 березня 2016 року. Стратегія базується на 

Конституції України, національному законодавстві, резолюції Генеральної Асамблеї ООН зі 

сталого розвитку (2012), положеннях Європейської Конституції та Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом. 

Основними ключовими моментами стратегії стали десять напрямів роботи: 

удосконалення нормативно-правової бази; створення системи гарантованого бюджетного 

фінансування та використання надходжень з інших джерел фінансування; створення нової 

архітектури інтегрованої бібліотечної системи країни на основі універсального доступу та 

економічної доцільності; забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, 

оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації; 

модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної інфраструктури 

бібліотек; інтенсивний розвиток та актуалізація документно-інформаційних ресурсів 

бібліотек на традиційних та електронних носіях і забезпечення доступу до них; розвиток 

читання через систему соціального партнерства; збереження українського культурного 

надбання в частині документних ресурсів; науковий супровід розвитку бібліотек в умовах 

якісних змін; розвиток ефективних комунікацій. 

Для вирішення і впровадження стратегії було створено три умовні періоди, серед 

яких: короткострокові дії – 2016–2017 рр.; середньострокові дії – 2018–2020 рр.; 

довгострокові дії – 2021–2025 рр. [2].  

Можна стверджувати, що реалізація визначених напрямів можлива лише за умови 

взаємодії органів влади на всіх рівнях, організації усіх бібліотек України. Такий 
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взаємозв’язок спроможний вивести бібліотечну справу в Україні на якісно новий рівень, 

конкурентний і необхідний сучасному інформаційному споживачу. 
 

Список використаних джерел 
 

1. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр (дата звернення: 04.04.2018). 

2. Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для 

забезпечення сталого розвитку України» : схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 берез. 

2016 р. № 219-р URL:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-p. (дата звернення: 04.04.2018) 

 

 

УДК 316.772.5:316.485.26 

Артем Миколайович Кулеша, 

студент Київського національного  

університету культури і мистецтв  

 

Науковий керівник:  

Олена Олександрівна Каракоз, 

кандидат історичних наук, доцент, професор 

кафедри інформаційних технологій Київського 

національного університету культури і мистецтв 
 

ФЕЙК ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ 
 

Наша країна знаходиться у розпалі інформаційної війни (далі ІВ), технології та засоби 

її ведення, з одного боку, вважаються простими, з другого – ця війна була давно спланована, 

розроблена й досить успішно реалізована. На даний час нам відомо, що одним із 

інструментів ведення ІВ є фейки (розповсюдження неправдивої інформації), які відіграють 

важливу роль у формуванні думки населення. Важливу роль у поширенні фейків відіграють 

ЗМІ, оскільки можливості Інтернету суттєво збільшили кількість інформації, що 

поширюється у світі. Боротись з таким інструментом війни доволі складно, адже не завжди 

вдається відрізнити правду від брехні.  

В Україні часто фейком називають недостовірну, неправдиву інформацію, яка не має 

підтвердження фактами. Але сама суть фейку не розкривається повністю. Фейк – це відверта 

брехня, яка розповсюджується спеціально для того, щоб ввести користувача чи слухача в 

оману.  

Фейки є різними за формами, методами передачі, змістом, тому виникає потреба їх 

класифікувати. За методом поширення фейки є: масмедійні (які створюють спеціально для 

ЗМІ і через них поширюються) і мережеві чутки (коли поширюють чиюсь вигадку через 

соціальні мережі). За формою: фотофейк, відеофейк і фейковий журналістський матеріал.  

Існують певні засоби протистояння негативним явищам – брехні, фейковим і 

провокаційним повідомленням, шаленому емоційному тискові. 

1. Пошук інформації. Слід уникати двох крайніх позицій. Перша – це постійне 

перебування в інформаційному просторі через невротичний страх пропустити щось важливе, 

перестати бути в курсі подій, втратити контроль над собою, своїм життям. Друга позиція – 

теж невротична – цілковите уникання будь-якої інформації про те, що коїться навколо. Ця 

позиція має важливий плюс: дає змогу заспокоїтися, зануритися в щасливе невідання.  

2. Вибір джерел інформації. Орієнтуйтеся на джерела, інформацію з яких вам 

комфортно сприймати. Навіть якщо інформація негативна, але не викликає у вас надмірних 

реакцій, то це означає, що її інтерпретація і форма викладу відповідає вашим потребам і 

очікуванням.  

3. Ставлення до інформації. В оцінці інформації надзвичайно корисно набути таку 

рису як «асертивність» – здатність не піддаватися зовнішнім впливам, не реагувати на них ні 

надто мляво, ані надто бурхливо. Потрібно розрізняти інформацію вірогідну – та, що у 
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майбутньому може отримати підтвердження або ж не отримати, інформацію як об'єктивний 

факт і ту, що полягає в інтерпретації подій.  

4. Співчуття прикрій інформації. Отримуючи неприємну інформацію, реагуйте на неї 

адекватно – мається на увазі так, як хочеться реагувати, намагайтеся емоційно розрядитися. 

Не треба надмірно чи постійно стримувати емоції. Переживати негативні почуття допоможе 

обговорення їх і подій, що їх спричинили, з іншими людьми – вашими близькими, тими, 

кому довіряєте. Чудовий спосіб реагувати на прикрощі свідомою доцільною активністю, 

спрямованою на подолання негативних явищ. Сьогодні це, по-перше, сумлінне виконання 

своєї роботи; по-друге, участь у допомозі тим, хто її потребує; по-третє, діяльність на 

випередження – підготовка до можливих труднощів. Може бути ще й по-четверте і по-п'яте, 

але головне, щоб ця активність сприяла свідомому ставленню до того, що відбувається, і до 

інформації про нього. 
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ОЗНАКИ ЯКОСТІ ЗАХИЩЕНОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 

(НА ПРИКЛАДІ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ) 

 

У сучасній українській ринковій економіці обов'язковою умовою успіху підприємця у 

бізнесі, отримання прибутку та збереження в цілісності створеної ним організаційної 

структури є забезпечення економічної безпеки його діяльності. Одна з головних складових 

частин економічної безпеки − інформаційна безпека, яка досягається за рахунок 

використання комплексу систем, методів та засобів захисту інформації від можливих 

зловмисних дій конкурентів та з метою збереження її цілісності та конфіденційності. 

Інформація, що використовується управлінцем у бізнесі та управлінні підприємством, 

банком, чи компанією, є його власною або приватною інформацією, яка являє собою істотну 

цінність для підприємця. Ця інформація є його інтелектуальною власністю. На сьогоднішній 

час захист документації з обмеженим доступом є одним чи не з найважливіших завдань 

сучасних підприємств, в тому числі і удосконалення організаційно-правової системи 

конфіденційного документообігу, для забезпечення надійного захисту від недобросовісної 

конкуренції. 

Конфіденційне діловодство є предметом розгляду багатьох науковців: 

А. Алексенцева [1] (проаналізовано сутність та особливості конфіденційного діловодства), 

А. Дьомушкіна, Т. Кондрашової та М. Куняєва [3] (висвітлено питання документування 

конфіденційної інформації та оформлення конфіденційних документів), Т. Гугуєвої [2] 

(досліджено види і специфіку захисту конфіденційної інформації), А. Некрахи та 

Г. Шевцова [4] (проаналізовано питання захисту комерційної та службової таємниці в 

державних і недержавних організаціях) тощо. 
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У Фонді державного майна України затверджені правила документообігу, що 

встановлюють прийняту класифікацію документів, та регламентують порядок зберігання і 

знищення документів, а також встановлюють основні правила користування електронною 

поштою. 

Відповідно до цих правил документообігу документи на підприємстві розподіляються 

на чотири основні групи: для обмеженого користування, особисті та конфіденційні, 

конфіденційні та інші. 

До документів для обмеженого користування відносяться особливо важлива 

інформація, зберігання якої має контролюватися. Несанкціоноване розкриття даної 

інформації може завдати непоправної шкоди компанії. Відповідно до цього передача такої 

інформації здійснюється тільки при наявності офіційного дозволу на передачу, доставку або 

розпечатування документів. 

На території Фонду державного майна України здійснюється передача з посильним. 

Внутрішні і зовнішні розсилки упаковуються в запечатаний конверт, всередині якого 

наноситься маркування «для обмеженого доступу» і помітка «особисто в руки». При 

електронній комунікації ретельно контролюється доступ до системи і паролю. Зберігання 

таких документів обов'язково знаходяться в недоступному місці. 

До особистих і конфіденційних документів відноситься інформація, яка належить 

одній людині. Несанкціоноване розкриття її може значним чином змінити відносини з с 

клієнтами, або компанією в цілому. Обмеження на цю інформацію застосовуються 

відповідно до законодавства України. 

До конфіденційних документів відноситься інформація, яка є важливою для бізнесу 

компанії і складає власність компанії. Включає інформацію про комерційних клієнтів, 

постачальників, дилерів і продавців. Несанкціоноване розкриття її може спричинити 

негативні наслідки для компанії, ділових відносин, комерційних клієнтів, дилерів або 

продавців. Доступ до такої інформації здійснюється тільки з ділової необхідності при 

обов'язковому попередженні про відповідальність за документ.  

До інших документів Фонду державного майна України відноситься інформація, яка 

не вимагає особливого зберігання. Несанкціоноване розкриття практично не впливає на 

справи компанії. Доступ до такої інформації є у всіх службовців, однак потрібна наявність 

виробничої необхідності. При передачі такої інформації потрібен дозвіл керівництва на 

оприлюднення інформації відповідно до принципів компанії і авторського права. 

Отже, документування захищеної інформації є найважливішою складовою частиною 

конфіденційного діловодства, оскільки від кількості, складу і правильності оформлення 

документів залежать якість і ефективність управлінської і виробничої діяльності, вірогідність 

і юридична чинність документів, трудомісткість їхньої обробки і якість організації.  
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НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Сучасною тенденцією у світі є розвиток однієї зі складових частин інформаційного 

суспільства – електронного врядування, яке представляє собою один із спосіб організації 

державної влади за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

За останній час в Україні дуже активно активізувався процес впровадження 

електронного урядування, адже багато українських міст вже мають конкретні напрацювання 

у цій сфері, наприклад, впроваджуються нові інструменти електронного урядування, 

поступово оновлюються офіційні веб-сайти органів державної влади, розробляються 

електронні інструменти взаємодії з громадянами тощо. Також, одним із таких інструментів 

взаємодії органів державної влади з громадянами України є надання ними електронних 

послуг. 

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

розвитку системи електронних послуг в Україні» від 16 листопада 2016 року № 918-р, де 

надано визначення поняття «електронна послуга», що розглядається як адміністративна й 

інша публічна послуга, яка надається суб’єкту звернення в електронній формі за допомогою 

засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем 

[5, с. 259]. 

Серед електронних послуг, які органи державної влади надають для населення та для 

бізнесу можна виділити такі: 

  Для населення: реєстрація актів громадянського стану (свідоцтво про 

народження, реєстрація шлюбу та ін.); оформлення документів (паспортів, посвідчень); 

надання податкової звітності; освітні послуги; 

  Для бізнесу: реєстрація нових компаній; отримання дозволів і погоджень 

проектної документації від уповноважених організацій (екологія, будівництво, використання 

природних ресурсів) підготовка та подання електронної звітності до органів державної влади 

тощо. 

Сьогодні на теренах України створено велику кількість електронних порталів надання 

адміністративних послуг, зокрема на загальнодержавному рівні функціонує «Кабінет 

електронних сервісів» і нещодавно запрацював «Он-лайн будинок юстиції», які 

забезпечують надання електронних адміністративних послуг Міністерства юстиції України 

[4, с. 136]. 

Як недержавний, волонтерський проект функціонує Портал державних послуг 

iGov.org.ua, який створений в рамках боротьби з корупцією в Україні та вдосконалення 

бізнес-процесів в наших державних органах. Однак, даний портал функціонує як пілотна 

версія Єдиного державного порталу адміністративних послуг [2], яка включає в себе такі 

4 етапи: 1) отримання інформації про послугу; 2) ідентифікація в особистому кабінеті; 

3) подання заяви та всіх необхідних документів; 4) отримання послуги. 
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Послуги можливо отримувати по мірі їх готовності та розміщення на порталі 

суб’єктами надання. Однак, практика надання електронних адміністративних послуг в 

Україні виявляє чимало проблем. Однією із таких проблем, завдяки якій електронні послуги 

в Україні розвиваються повільно є те, що в Україні немає єдиного електронного 

ідентифікатора громадян (адже для того, що розпочати роботу з персональним кабінетом, 

необхідно пройти процедуру реєстрації в персональному кабінеті та ідентифікації за 

допомогою електронного цифрового підпису та системи ідентифікації Національного банку 

України Bank ID.) Вирішити дане питання міг би ID-паспорт, у якому записується цифровий 

підпис. Але поки тільки 1,4 млн українців отримали пластикове посвідчення особи [1].  

Також, у зв’язку з тим, що поки сервіс надання електронних адміністративних послуг 

не є ідеальним, у деяких містах чиновники відмовляються приймати електронні звернення і 

вимагають довідки або написану від руки заяву. У таких випадках потрібно звертатися до 

Державного агентства з питань електронного урядування [1]. 

Таким чином, можна констатувати, що електронне урядування – це форма взаємодії 

держави та громадян через комп'ютерні технології та мережу Інтернет, яка дозволяє людині 

отримувати державні послуги без контакту з чиновниками, з істотною економією часу, 

різноманітних засобів й учасників взаємодії. 
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СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ БІБЛІОТЕКИ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

 

Початок ХХI століття характеризується активними інноваційними та інтеграційними 

процесами формування інформаційного суспільства, визначенням основних засад руху до 

суспільства знань. Подібні  тенденції змін у суспільстві безпосередньо впливають на певні 

коригування функціональних завдань бібліотек. Необхідність аналізу впливу інформаційно-

комунікаційних технологій на зміст діяльності бібліотек стимулювало дослідження, 

пов’язані з визначенням нових функцій бібліотек як одних із провідних інституцій інтеграції 

інформаційних ресурсів у новому електронному інформаційному середовищі.  

Дослідженням еволюції соціальних функцій бібліотек в умовах розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій, які сприяють інтеграції інформаційних ресурсів 

займалися О. Воскобойнікова-Гузєва, А. Горовий, Т. Гранчак, І. Давидова, В. Ільганаєва, 

О. Оніщенко, П. Рогова, Г. Шипота, Я. Шрайберг, Т. Ярошенко та багато інших науковців.  

На першому етапі, у рамках культурологічного підходу (В. Фірсов), соціальна роль 

бібліотеки розглядалася через забезпечення соціалізації особистості, культурної 

https://ukr.segodnya.ua/ukraine/bez-ocheredey-i-chinovnikov-uslugi-kotorye-ukraincy-mogut-poluchit-onlayn-1113992.html
https://ukr.segodnya.ua/ukraine/bez-ocheredey-i-chinovnikov-uslugi-kotorye-ukraincy-mogut-poluchit-onlayn-1113992.html
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спадкоємності. Так, В. Фірсов виділяв, серед головних соціальних завдань бібліотеки, – 

забезпечення становлення всебічно, гармонійно розвиненої особистості, наголошуючи на 

освітньо-виховній функції бібліотеки [3]. 

Незважаючи на важливість культурологічного підходу до визначення функцій 

бібліотеки, як соціального інституту, він не охоплює  увесь спектр завдань даної установи. 

В. Леонов, підкреслюючи інтегрованість бібліотеки в соціокультурні процеси, робить 

важливе зауваження щодо необхідності розгляду бібліотеки не тільки як соціального 

інституту, а й безпосередньо у контексті реалізації бібліотечних процесів у системі 

документальних комунікацій. Під бібліотечним процесом науковець розуміє послідовну, 

безперервну зміну наступних один за одним моментів розвитку (формування фондів, 

бібліографування, обслуговування, пошуку тощо [1].  

Прихильником більш сучасного, інформаційного підходу до вивчення ролі бібліотеки 

в соціальних комунікаціях є Ю. Столяров. Він розглядає у термінологічній системі поняття 

«документальний ресурс» (як альтернативу інформаційному ресурсу) – «єдність потоку і 

масиву документів, що відображають процеси і результати всіх сфер цілеспрямованої 

діяльності людини». Вчений наголошує, що саме, документи розглядаються водночас у 

статиці та динаміці [2, с. 37]. 

Ю. Столяров, розмірковуючи над виникненням і розвитком штучних інформаційних 

систем, формування яких було зумовлено появою нових технологій обробки інформації та 

потребою суспільства проводити інформаційний пошук в умовах постійно зростаючого 

обсягу інформації, приходить до висновку, що всі інформаційні інституції генетично сягають 

бібліотек [2]. 

Вагомий внесок у розуміння ролі бібліотек у сучасному інформаційному суспільстві 

належить Я. Шрайбергу. У своїх роботах він завжди наголошує на тому, що незалежно від 

змін технологічної парадигми (гібридна бібліотека, електронна бібліотека, цифрова 

бібліотека, бібліотека 2.0, семантична бібліотека) бібліотечні принципи зберігають свою 

цінність для упорядкування та представлення знань користувачам. Трансформацію сучасної 

бібліотеки в процесі освоєння інформаційно-комунікаційних технологій досліджує 

В. Ільганаєва. Вона характеризує сучасну бібліотеку, як базову соціально-комунікаційну 

багаторівневу структуру, яка виконує документально-інформаційні та когнітивно-

комунікаційні функції.  

Ефективне виконання когнітивно-комунікаційних та документально-інформаційних 

функцій бібліотеками не тільки формує потреби в організації інтегрованих інформаційних 

ресурсів, виникає необхідність у підготовці до діяльності у новому медіапросторі 

співробітників бібліотек. Як справедливо зазначає Г. Шипота «в умовах інформатизації 

виникає нова культура спілкування, нова модель передачі інформації, що вимагає певної 

медіакомпетентності – готовності до роботи з електронними інформаційними ресурсами, 

проведення інформаційного пошуку в медіапросторі за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій» [4, с. 99]. 

Отже, діяльність бібліотек в електронному інформаційному просторі, спрямована на 

консолідацію інформаційних та когнітивних ресурсів суспільства, знаходиться на етапі 

модернізації, у процесі виникнення нових функцій і завдань, та потребує подальшого 

різноаспектного дослідження. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

МІЖНАРОДНИХ БІБЛІОТЕЧНИХ ВІДНОСИН 

 

Успіх та розвиток будь-якої галузі суспільної діяльності, в тому числі і бібліотечної, 

залежить від її нормативно-правового забезпечення. Закони створюють гарантії і умови для 

реалізації бібліотеками їх соціальної місії і спрямовані на захист прав читачів, бібліотек і 

бібліотекарів. Міжнародній рівень бібліотечної співпраці включає в себе нормативно-правові 

документи, які регулюють міжнародні відносини у галузі бібліотечної справи. 

Будапештська ініціатива «Відкритий доступ». Виникла під час зустрічі, проведеній  

1-2 грудня 2001 року в Будапешті Інститутом Відкрите Суспільство. Під «відкритим 

доступом» розуміється забезпечення для всіх користувачів вільного доступу до 

дослідницької літератури у науковій галузі за допомогою мережі Інтернет, які можна читати, 

поширювати, завантажувати, копіювати. 

Кодекс етики ІФЛА для бібліотекарів та інших інформаційних установ. Цей Кодекс 

рекомендується для використання кожним бібліотекарем та інформаційним працівником для 

створення або перегляду своїх власних кодексів. Створення кодексу являється основною 

функцією професійної асоціації, оскільки етичне осмислення необхідне всім професіоналам. 

Саме тому ІФЛА рекомендує Кодекс етики всім своїм партнерам. 

Маніфест ІФЛА про Інтернет. У документі сказано, що саме бібліотеки та 

інформаційні служби з’єднують людей з місцевими та глобальними інформаційними 

ресурсами і доступ до Інтернету, в цих закладах повинен бути безкоштовним, як і інші 

основні види обслуговування. Головний основний принцип маніфесту ІФЛА говорить, що 

будь-які перешкоди на шляху інформаційного потоку повинні бути усунені, так як доступ до 

інформації та доступ до Інтернету мають важливе значення. 

Декларація про бібліотеки, інформаційні служби та інтелектуальну свободу. ІФЛА 

закликає бібліотеки та інформаційні центри та їх співробітників підтримувати і поширювати 

принципи інтелектуальної свободи і забезпечувати безкоштовний доступ до інформації. 

Декларація про підтримку книги СНД. Держави-учасниці СНД сприяють втіленню в 

життя одного з основоположних принципів «Книга без кордонів», що дозволяє стати 

надбанням інших держав-учасниць СНД [1]. 

Хартія про збереження цифрової спадщини. Значна частина великих обсягів 

інформації має цифрову форму і надходить в різних форматах, а саме фільм, зображення, 

текст, звукозапис та інше. На основі цього документа були визначені деякі значні проблемні 

галузі і напрямки дій. 

Всесвітня конвенція про авторське право. Кожна держава, яка підписала договір, 

зобов’язується вжити всіх заходів щодо забезпечення відповідної та ефективної охорони 

прав авторів та інших осіб, що володіють авторським правом на драматичні, 

кінематографічні, письмові, музичні твори [2].  

Усі вищезазначені нормативно-правові документи передбачають: вільний доступ до 

інформаційних ресурсів, захист авторського права в інформаційно-пошукових системах, 
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розвиток та створення нових інформаційних ресурсів в бібліотечній справі. Саме міжнародні 

документи повинні бути фундаментом для створення внутрішніх і зовнішніх правил, як 

гарант успішної міжнародної бібліотечної співпраці. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕКАМИ 

ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 

 

Становлення української держави, зокрема в умовах політичної, економічної та 

воєнної нестабільності, вимагає використання оптимальних форм державного управління, які 

б з одного боку, задовольняли потреби випереджаючого розвитку суспільства, а з другого – 

могли бути реалізовані за сучасних реалій. З огляду на це особливої уваги потребує така 

форма організації державного управління, як електронне урядування, впровадження якого 

було розпочато від часу схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні 

(2010 р.) і яке наразі набуває все більшої підтримки суспільства. 

Як засвідчує зарубіжний досвід, одним із соціальних інститутів суспільства, що може 

приєднатися до впровадження в країні електронного урядування, є бібліотеки як 

загальнодоступні заклади; саме вони усвідомлюють власні можливості у сприянні розвитку 

електронного урядування, реалізуючи право кожного громадянина на отримання інформації 

від органів державної влади та місцевого самоврядування. 

У зв’язку з цим постає широкий спектр нових наукових завдань, пов’язаних із 

дослідженнями ролі бібліотек у системі сучасних соціальних інформаційних комунікацій, 

удосконалення їхньої ефективності в бібліотечному інформаційно-аналітичному 

забезпеченні органів державної влади з метою впровадження електронного урядування в 

Україні. 

Утім названа проблема поки що не стала об’єктом всебічного комплексного 

дослідження. Бібліотекознавці лише розпочали дослідження основних аспектів 

інформаційно-комунікаційного забезпечення бібліотеками розвитку електронного 

урядування. Про це свідчать праці Д. Мак-Менемі, О. Архипська, Л. Галаган, Я. Сошинська, 

Р. Щербан, В. Пальчук, П. Шпига. Зокрема, це стосується поняттєвого апарату.  

Відповідно до Концепції розвитку електронного урядування, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р, «електронне 

урядування − це форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню 

ефективності, відкритості і прозорості діяльності органів державної влади та органів 
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місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій 

для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян» [8]. 
Однією з основних ідей впровадження електронного урядування є те, що воно 

базується на широкому застосуванні інформаційних технологій, у тому числі на мережі 

Інтернет, з метою підвищення доступності та якості державних послуг, зменшення термінів 

їх надання, а також зниження адміністративного навантаження на громадян та організації, 

обумовленого їх отримання. Означене твердження знайшло своє відображення в появі 

терміна «електронні послуги», що є важливим складником електронного урядування.  
Так, відповідно до Концепції розвитку систем електронних послуг в Україні, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. №918-р, 

«електронна послуга – це адміністративна та інша публічна послуга, що надається суб’єкту 

звернення в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних систем» [9].  

Посередниками в наданні послуг та операцій електронного урядування можуть бути 

бібліотеки як загальнодоступні заклади. Їхня роль полягає в тому, щоб діяти як точки 

доступу, котрі пропонують умови, рекомендації, підтримку і механізми для подолання 

бар’єрів, що існують через різницю у навичках та можливостях користування ресурсами й 

технологіями. 

З огляду на все вищезазначене вважаємо за доцільне запропонувати таке поняття, як 

«бібліотеки з доступу до електронного урядування», під яким розуміється пункт доступу 

громадян до послуг електронного урядування. Запропоноване поняття вносить певну 

термінологічну ясність в розуміння значущості та важливості публічних бібліотек як 

інструментарію для розбудови й популяризації інформаційної інфраструктури електронного 

урядування.  

Визначене і запропоноване поняття «бібліотеки з доступу до електронного 

урядування» дає змогу не лише впорядкувати підходи та процедури в цій сфері, а й 

сформувати основи для участі громадянського суспільства в електронному управлінні. 

Одним із видів такої участі може бути оцінювання якості надання бібліотеками послуг 

електронного урядування, що є перспективним напрямом подальших наукових досліджень.  

Проаналізований термінологічний апарат дослідження не вирішує повністю завдання 

розроблення терміносистеми інформаційно-комунікаційного забезпечення бібліотеками 

електронного урядування, адже розвиток бібліотекознавчої науки та впровадження в 

діяльність бібліотек нових видів роботи призводить до виникнення нових форм взаємодії 

користувача з бібліотекою та бібліотечно-інформаційними ресурсами, а відтак потребує 

осмислення їх місця в системі бібліотечної діяльності з відповідним відображенням у 

поняттєво-категоріальному апараті.  
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Архіви як установи зберігають ретроспективні інформаційні ресурси, їх можна 

розглядати як спеціальну інформаційну систему. Адже архіви постійно оновлюються, 

містять нетиражовані одиниці зберігання, туди надходить не вся інформаційна документація, 

а лише та, що була відібрана на постійне зберігання, вся інформація зберігається за 

генетично-спорідненими ознаками (архівними фондами), не містять поодиничного обліку 

документів. 

Питання формування та сучасного стану нормативно-правового поля функціонування 

архівної галузі, а також їх методичного забезпечення – це багатогранне поле для наукових 

досліджень, які пов’язані як із архівознавством, так із іншими науками, наприклад 

документознавством, історією, правознавством. Питання доступу до архівних документів 

було найболючішою проблемою в архівній справі радянської доби, адже було обмеження 

доступу до частини документів, зосереджених в архівах, що значно сповільнювало наукові 

розробки.  

Як зазначає Я. С. Калакура, тогочасний досвід критично переосмислюється в умовах 

незалежності України, коли розгорнулося реформування архівної справи і архівознавчої 

науки на засадах децентралізації, демократизації, відкритості, міжнародного 

співробітництва. 

Доступ до архівів є частиною функцій служб державних архівів, законодавство має 

забезпечувати: відкриття державних архівів без особливих обмежень; пошукові засоби 

повинні охоплювати всю сукупність архівів. 

Доступ до архівної інформації в Україні здійснюється різними шляхами: наданням 

архівних довідок, видачею архівних документів, їх експонуванням, розміщенням у 

друкованих та електронних виданнях. З цією метою в архівних установах відкриті читальні 

зали до них звертаються приблизно до 0,1 відсотка громадян України дорослого віку, що 

можна визнати достатньо високим показником [2, с. 76]. 

Все частіше підіймається питання проблем у законодавчому забезпеченні і практиці 

доступу до архівних документів. І. Усенко підкреслює, що така проблема існує на 

сьогоднішній день, вона є складною і багатоаспектною, але може бути вирішена за наявності 

відповідності державної волі, а також залежить від активності інститутів громадянського 

суспільства разом із зусиллями архівістів, правознавців та всіх, хто працює з архівною 

інформацією. [1, с. 346–347].  

К. Новохатський розглядає дану проблематику очима архівіста і говорить про те, що 

для поліпшення організації доступу до архівної інформації слід далі вдосконалювати 

законодавство, нормативно-правову базу діяльності архівів. Зокрема, врегулювати на рівні 

закону доступ до тих архівних документів, які не належать до Національного архівного 

фонду. Також він підіймає питання недостатнього рівня матеріально-технічного 

забезпечення, що згубно впливає не лише на збереженість документів, а і на всю архівну 

інфраструктуру. І, звичайно, слідкування за дотриманням встановлених норм, санітарно-
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гігієнічного режиму зберігання документів, обсяги і якість реставрації пошкоджених 

документів – все це повинно бути врегульовано законодавчими та нормативними 

документами. [1, с. 350–352]. 

Отже, питання доступу до архівних документів є одним із основних питань, яке 

досліджується провідними архівістами І. Усенком, К. Новохатським, Я. Калакурою, 

Є. Захаровим, адже нині політика держави зорієнтована на спрощення доступу та відкритість 

національних архівних систем та забезпечення інтеграції у світовий архівний простір. 
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Діти – майбутнє країни, її головний людський капітал. Україна повинна розвивати 

свої традиційні культурні та духовні цінності, наростити науковий та технічний потенціал та 

успішно інтегруватись в світову спільноту розвинених країн, тому вже сьогодні необхідно 

піклуватись не лише про демографію, а й про інтелектуальний розвиток нових поколінь. 

Сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології суттєво видозмінили та 

продовжують змінювати не лише способи та засоби виробництва продуктів та послуг, а й 

весь спосіб життя людини, починаючи від реалізації громадянських прав до організації 

вільного часу. Сьогодні одним з основних ресурсів для національного розвитку, успішної 

конкуренції на світовому ринку є рівень освіти та культури населення. І якщо ще років 20-30 

тому читання сприймалось як соціальна цінність, а наявність домашньої бібліотеки було 

престижним, то сьогодні в професійних колах та суспільстві існує думка, що читання як 

соціальна цінність втрачає свою значущість. При чому зниження інтересу до читання – 

загальносвітова тенденція. 

Оскільки читання – це здатність сприймати письмову інформацію, що передається 

тим чи іншим способом, в тому числі різноманітними технічними засобами, проблему його 

розвитку необхідно розглядати, перш за все, в контексті розвитку інформаційного простору 

України, освоювати який будуть ті, хто сьогодні ще є дітьми. Перспективи розвитку країни 

багато в чому пов’язані зі станом читання дітей та підлітків. 

Світовий досвід свідчить про те, що найбільші успіхи досягаються в тих країнах, де 

проводиться державна політика підтримки читання, акцент якої зроблений на читанні дітей 

та підлітків. 

Бібліотеки завжди намагалися сформувати, виховати, навчити, розглядаючи юного 

читача, як об’єкт цілеспрямованої дії. Але зараз концепція дитячого читання допускає 

розуміння дитячої бібліотеки як насиченого духовного простору, де дітям надана можливість 

вільно засвоювати накопичені суспільством інтелектуальні та художні цінності, та де 

спілкування бібліотекаря з читачем формується як творчий «безперервний діалог». Не 

дидактика, а гуманістичні ідеї філософії та психології стають методологічною науковою 

базою теорії дитячого читання та бібліотечної практики. 
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Місія бібліотек, що обслуговують дітей – залучення до цінностей світової та 

вітчизняної культури; задоволення потреб в духовному та інтелектуальному розвитку, освіті 

та самоосвіті; забезпечення вільного доступу до інформації; створення комфортних умов для 

творчого розвитку. Основна мета бібліотек для дітей – допомога успішній соціалізації 

молодого покоління шляхом надання широкого спектру якісних інформаційно-бібліотечних 

ресурсів та послуг, що відповідають їх очікуванням, віковим та іншим особливостям та 

потребам. 

Реалізація заявленої мети передбачає рішення бібліотекарями, які обслуговують дітей, 

наступних задач: удосконалення нормативно-правової бази бібліотечної діяльності; побудова 

ефективної мережі бібліотек та розвиток корпоративної взаємодії; створення професійних 

стандартів та критеріїв ефективності бібліотечної діяльності; введення сучасних технологій 

та практик в усі напрями бібліотечної діяльності; закріплення та регулярне оновлення 

матеріально-технічної бази бібліотеки; формування позитивного сприйняття читання у 

дітей – користувачів бібліотек; формування інформаційної культури у дітей; підвищення 

привабливості та комфортності бібліотек для дітей; забезпечення захищеного бібліотечного 

та інформаційного простору; стимулювання активності бібліотек у сфері освітньої діяльності 

та на ринку послуг. 

Реалізація права дитини на інформацію багато в чому залежить від фахівців, які 

працюють з дітьми, від їх відповідальності. Кожен бібліотекар повинен знати про права 

дитини, і розуміти, що їх реалізація – необхідна умова успішного розвитку бібліотеки. Права 

дитини повинні органічно увійти в щоденну бібліотечну практику. Бібліотекарі повинні бути 

професіоналами своєї справи та виконувати встановлені ними ж етичні принципи – чесність, 

гідність, повага. Від бібліотекарів, які працюють з дітьми та підлітками, сьогодні необхідні 

високий професіоналізм, уміння швидко реагувати на зміни в суспільстві, вміння 

застосовувати новітні досягнення в щоденну практику. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК РЕКЛАМНИЙ РЕСУРС 

СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 

Розвиток сучасних інформаційних технологій сприяє появі нових тенденцій у 

комунікаціях між людьми. Інтернет став найвпливовішим джерелом отримання інформації, 

завойовуючи провідні позиції як рекламний носій [4]. Останнім часом Інтернет-технології 

активно застосовуються в практиці роботи бібліотек, виступаючи ефективним інструментом 

просування бібліотечних послуг та залучення користувачів. Важливо зауважити, що 

потужним інструментом маркетингу в бібліотечній практиці виступають саме соціальні 

мережі.  
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Соціальна мережа – інтерактивний веб-сайт, контент якого наповнюється самими 

учасниками мережі, спрямований на побудову в Інтернеті спільнот із людей зі схожими 

інтересами або діяльністю [2; 3]. Зв‘язок між ними здійснюється за допомогою сервісу 

внутрішньої пошти або миттєвого обміну повідомленнями. Феномен успіху соціальних 

мереж полягає у тому, що інтернетизація світу продовжується стрімкими темпами. 

Внаслідок неухильного зростання кількості користувачів усе більше сучасних 

компаній починає цікавитися соціальними медіа як каналом комунікації зі своїми клієнтами 

та користувачами і вибудовувати навколо цього інструменту свою маркетингову стратегію 

(SMM).  

SMM (Social Media Marketing, маркетинг у соціальних медіа) – комплекс дій з 

просування бренду, товару або послуги в соціальних медіа (блоги, форуми, мережеві 

співтовариства). Завдяки використанню соціальних аспектів Інтернету, SMM дозволяє 

взаємодіяти з аудиторією на більш персоніфікованому і динамічному рівні, ніж це робить 

традиційний маркетинг. 

SMM проводить безпосередню роботу в співтовариствах з використанням 

інструментів прямого і прихованого впливу на цільову аудиторію. Тобто відбувається 

особисте спілкування бібліотеки з потенційними користувачами. Бібліотека використовує 

можливість негайно отримати зворотній зв'язок у вигляді думок і коментарів від найбільш 

активних користувачів соціальних медіа [1].  

Одним з останніх досягнень у запровадженні інформаційних технологій в роботі 

бібліотек стало намагання створити в мережі Інтернет єдиний інформаційний простір, 

доступний як бібліотекам, так і їх партнерам, а також і самим користувачам. Таким чином, 

інформаційні технології відкривають безмежні можливості для взаємодії та ведення 

комунікації в режимі реального часу. Зручний інтерфейс дозволяє бібліотекам розміщувати 

інформацію про свої послуги в єдиному інформаційному полі та оперативно управляти нею: 

рекламувати свої можливості, презентувати нові надходження, анонсувати заплановані 

заході та надавати фото-звіти про їх проведення тощо. 

Отже, мережа Інтернет дозволяє сучасним бібліотекам долучитись до сучасних 

інформаційних технологій, відкриваючи нові можливості та форми роботи з користувачами, 

забезпечуючи можливість постійної взаємодії з партнерами, а також доступ до різноманітних 

інформаційних джерел.  
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В умовах стрімкого розвитку глобального інформаційного простору проблема 

розвитку «нації читачів» стає однією із ключових та значущих не лише на українських 
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теренах, але й у світовому масштабі. Основним напрямом роботи з інформацією є уміння 

грамотно читати та розуміти зміст тексту в абсолютно різних форматах.  

На жаль, протягом останніх років, спостерігається зниження інтересу до читання у 

житті суспільства. Тож основне завдання бібліотек полягає у тому, щоб викликати інтерес до 

читання та повернути в ряди активних читачів численні групи населення, які є 

інтелектуальним потенціалом майбутнього. 

Світовий досвід підтримки та популяризації читання досить різноплановий. Проблема 

читання давно стала предметом досліджень науковців у різних галузях знань. Дослідження 

цього напрямку представлені у роботах Грісволд В., Мак-Доннел Т., Райт Н., серед 

вітчизняних науковців – Булах Т., Герасимова О., Копистинська І., Медведєва В. М.  

Провідну роль у вирішенні проблем «не читання» займають бібліотеки, де на 

абсолютно безоплатній основі забезпечується доступ до інформації та культурних 

цінностей [1]. Саме бібліотечні установи застосовують різноманітні методики залучення до 

книги та читання, серед яких найбільш ефективними є використання програмно-проектних 

методів.  

Серед зарубіжних країн, які активно і динамічно розвиваються у залученні до 

читання – Данія. Рівень видачі у бібліотеках країни сягає 13,5 документа на душу населення. 

Звісно, неабиякий вплив має державна політика у галузі бібліотечної справи, високий 

технічний рівень та максимальна увага до читача. Бібліотека повністю розширила свої 

інформаційні кордони – це культурний осередок, сучасний громадський простір, який 

поєднує оцифрування, програмування та обслуговування громадян. Зміни торкнулись і 

соціокультурного напрямку. Для прикладу, під час презентацій, зустрічі автора з читачами, 

окрім класичного інтерв’ю, також залучаються інші заходи: майстер-класи в університеті, 

виступи у читацьких гуртках бібліотеки, а також спілкування, спрямоване на емігрантів, 

метою якого є створення більш деталізованої картини того, що відбувається у світі. Також, у 

Данії розробили проект «Будинок літературної виставки», який являє собою три літературні 

витвори: «Уліс» Дж. Джойса, «Гамлет» В. Шекспіра та «Утопія» Т. Мора. Сутність проекту 

полягає у тому, що виставка традиційно посилається на розташування книг, які тематично чи 

іншим чином логічно пов'язані, водночас, новий формат відмовився від обкладинок книг і 

спрямував зосередженість на змісті. На виставці фізичні книги повністю відсутні, а самі 

роботи представлені просторовими пристроями та інсталяціями для громадськості [2]. 

Розглядаючи практику підтримки та залучення до читання, цікавим є досвід 

Німеччини та активний розвиток її бібліотек. Одним із популярних проектів бібліотек є 

«мовна аудиторія» – міжкультурне місце зустрічі біженців та усіх охочих опанувати 

німецьку мову. Будь-який учасник може скористатися послугами бібліотеки, особливо взяти 

підручники німецької мови або познайомитись з програмою навчання. Участь беруть як 

дорослі, так і діти, презентуючи свої власні проекти. Також цікавим є досвід Кельнської 

бібліотеки, яка вирізняється своїми новаторськими ідеями. Вона впровадила проект під 

назвою makerspace, де збираються люди зі схожими інтересами: науковими, технологічними 

задля спілкування, обговорення та спільної розробки нових ідей. Всі ці напрями 

доповнюються літературою з фондів бібліотеки. [3] 

Отже, в умовах сьогодення, активно відбувається просування книжкової продукції, 

все частіше з’являються нові форми залучення читачів, впроваджуються нові сучасні 

технології для пропагування і популяризації читання. 
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РЕКЛАМА КНИГИ І БІБЛІОТЕКИ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СУЧАСНИХ НАУКОВЦІВ 

 

Сьогодні, коли інформація та нові знання мають пріоритетне значення для 

подальшого розвитку сучасного суспільства, значно зростає роль спеціальних інституцій, 

таких як бібліотеки, які є відповідальними за нагромадження та популяризацію даних. 

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій вказує на те, що в 

найближчому майбутньому трансформація бібліотек буде відбуватися досить активно. 

Дослідження та аналіз сучасних тенденцій ринку книгореклами та бібліотечної реклами, 

сприяє виробленню оптимальних стратегій просування книги, а також змінам стереотипного 

мислення, що існують в суспільстві щодо бібліотечно-інформаційних закладів. Бібліотеки 

використовують засоби реклами задля популяризації нових ресурсів та послуг з урахуванням 

користувацьких потреб, тенденцій технологічного поступу, кон’юктури на інформаційному 

ринку та демонстрації успішного досвіду модернізації бібліотечно-інформаційного сервісу.  

У сучасному світі реклама допомагає зорієнтуватись в постійно зростаючому 

інформаційному просторі, задовольняє інформаційні потреби читачів і максимально 

розповідає про новітні інформаційні ресурси. Бібліотеки працюють в нових економічних 

умовах, коли зростаюча конкуренція з комерційними організаціями призводить до 

поступового витіснення їх з ринку інформаційних послуг. Саме ці чинники стимулюють 

бібліотеки освоювати сучасні навички рекламної діяльності.  

Починаючи з кінця XX століття, реклама стала об'єктом вивчення як зарубіжних, так і 

українських науковців. В Україні першими дослідниками, які теоретично обґрунтували 

маркетингову діяльність в бібліотеках є: А. Чачко, Л. Петрова, Г. Саприкін, О. Баш.  

Значний внесок у розвиток рекламної діяльності бібліотек був зроблений російськими 

бібліотекознавцями, такими як: О. О. Борисова, С. Г. Матліна, І. Б. Міхнова, Г. Л. Цесарська, 

О. Ястребова, та ін.  

Дослідженням реклами в галузі книговидання є об’єктом дослідження сучасних 

науковців. Зокрема основні засоби створення, розміщення рекламної інформації видавничих 

продуктів та послуг розглядають такі дослідники, як Е. Бейверсток, Б. Резніков, М. Вейсберг, 

С. Патра. Специфічні властивості рекламної комунікації у сфері книговидання в своїх працях 

досліджує Т. Булах. 

У термінологічному аналізі дослідження бібліотечної рекламної діяльності досить 

важливими є загальнотеоретичні праці західних фахівців із маркетингової діяльності 

Ф. Котлера, С. Блека, У. Ф. Аренса, К. Д. Бове; окремі елементи маркетингу досліджувалися 

Б. Ашервудом, П. Борхардом, Р. Саваром. На тлі цих робіт особливо виокремлюються 

посібники Еріашвілі та праці Бейверстока [1]. Зокрема, у цих роботах розглянуті такі теми, 

як соціальна реклама книги (А. Берштадт), а також дослідження місця реклами в оформленні 

книги (Д. Передній) [7].  

Стан, проблеми та перспективи рекламної діяльності в Україні розглядає у своїх 

дослідженнях В. Кулаковська. Науковець досліджує рекламу книги в культурологічному 
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вимірі в роботі: «Реклама книги в незалежній Україні, стан, проблеми та 

перспективи» [5, с.11].  

Дослідження О. Сироїгіна присвячено теоретичним аспектам реклами. Автор доводить, 

що «пропаганда і реклама книги є різновидами соціальної інформації, а діяльність 

пропагандиста книги є професійною інформаційною діяльністю» [8, с. 26]. 

Окремим важливим аспектом розвитку інформаційно-комунікаційної сфери приділили 

увагу в своїх дослідженнях Н. Апатова, К. Ангелова, В. Нестерова, В. Тарасова. 

Кірішева О. М. в своїй праці зазначає, що іміджу бібліотечному закладу додасть 

реклама послуг, спрямована на широке інформування аудиторії для формування активного 

попиту [4]. Сьогодні можна говорити про повернення і розширення змісту поняття 

«бібліотечна реклама». Використання цього терміну досліджує у своїх працях російська 

дослідниця О. О. Борисова [3, с. 58-60]. Маршак І. Б. в свій роботі «Реклама як засіб 

позиціонування сучасної бібліотеки» описує основні напрями діяльності бібліотечної 

реклами, проблеми просування бібліотечних послуг та її засоби, дає оцінку сучасного стану 

реклами в бібліотечній практиці [6]. Дана проблематика також відображається у працях 

Клюєва В. К. та Суслової І. М.  

Одним із популярних напрямів рекламної діяльності бібліотек у соціальних медіа є 

ведення бібліотечних блогів. В Україні ведення блогів ще є невеликими за обсягами 

проектами. [11]. Також, якщо говорити за рекламу в соціальних мережах, для бібліотекарів 

Instagram є чудовим доповненням для поширення новин про бібліотеку у формі коротких 

записів із фотографіями. 

Слід зазначити, що значно підвищився процес інформатизації суспільства, однак 

інформаційні установи не встигають за цими трансформаціями. Як доведено на практиці, то 

саме ЗМІ є найефективнішим інструментом для популяризації діяльності та просування 

бібліотечної установи, налагодження зв’язків із різними організаціями.   

Використання реклами в роботі бібліотеки сьогодні відіграє основну роль, оскільки 

реалізація бібліотечної стратегії та нової місії неможлива без реклами власної діяльності. Не 

зважаючи на велику кількість визначень поняття «реклама», усі вони мають спільне 

розуміння реклами як інструмента, за допомогою якого споживачеві дається інформація про 

продукт або послугу.  
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БІБЛІОТЕКА І ЧИТАЧ В СУЧАСНОМУ ВИМІРІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ БІБЛІОТЕК РІЗНИХ РІВНІВ) 

 

Бібліотека і читач – комплексна проблематика, яка цікавить соціологів, книговидавців 

та бібліотечних фахівців. Різні її аспекти активно вивчалися починаючи з останніх десятиліть 

ХХ ст. і є предметом досліджень наших днів. На думку соціологів, практики читання не 

відходять у минуле, а стають численнішими, модифікуються в новій ситуації зростання 

обсягу інформації, інтенсифікації її обігу і динамічності життя в цілому. Сучасні процеси 

інформатизації та комп’ютеризації всіх сфер життя, поява цифрових носіїв друкованого 

слова, нові можливості організації й сприйняття текстів та доступу до них змінюють способи 

читання [1, с. 3]. 

Сьогодні комунікації все частіше здійснюються за допомогою Інтернету. Багато видів 

діяльності не можна уявити без інтерактивного віртуального середовища, його різноманітних 

можливостей. 

Так, у Всеукраїнському соціологічному дослідженні «Бібліотека та читач у 

віртуальному просторі. Місце зустрічі», яке було проведено в 2013 році серед публічних 

бібліотек Вінницької області за ініціативою Державної бібліотеки України для юнацтва, 

взяли участь користувачі бібліотек, всього було опитано 680 респондентів. Метою 

дослідження було: 

– виявити активність молодих людей в Інтернеті, їхню готовність отримувати 

бібліотечні сервіси через Інтернет та очікування щодо їх змісту; 

– виявити загальний рівень обізнаності спеціалістів бібліотек щодо існуючої 

інформаційної кампанії бібліотек у мережі Інтернет. 

Об’єктами дослідження були молоді користувачі Всесвітньої павутини. Предметом 

дослідження стали потреби та вподобання української молоді в Інтернеті, а також проблеми, 

що виникають у процесі мережевих комунікацій. 

У результаті дослідження було виявлено, що молодь любить спілкуватися через 

Інтернет, розважатися за допомогою Інтернету, знайомитись з онлайн-сервісами бібліотек, 

знаходити наукову та художню літературу. Для цього молоді люди використовують різні 

пристрої, а саме: мобільні телефони, ПК, ноутбуки в громадських місцях, публічних 

бібліотеках, навчальних закладах. Користувачі мережі не тільки споживають інформацію, 

але й постійно наповнюють її різними інформаційними ресурсами. Бібліотекам потрібно 

активніше створювати свій електронний продукт і ширше популяризувати його можливості 

серед молоді [2]. 

Також в 2013 році Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Тараса 

Шевченка провела регіональне соціологічне дослідження «Роль читання в житті людини». 

Мета дослідження полягала у вивченні ролі та місця читання в житті людини, його 

пріоритетів, ситуації, що склалася у сфері читання в регіоні, пошуку шляхів створення умов 

задля його підтримки і розвитку, підвищення престижу і зацікавленості серед населення. 
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Дослідники зробили висновок, що переважна більшість населення читає і сприймає 

читання як засіб саморозвитку, що читання залишається поширеною культурною практикою 

громадян, а книга – актуальним і цінним джерелом інформації [1, с. 5–6]. 

Щоб утримати свої позиції в сучасному інформаційно-комунікаційному просторі, 

створити комфортні умови для своїх користувачів, піднести рівень їх обслуговування, 

університетські бібліотеки почали долучатися до соціальних мереж, саме аспект вивчення 

ефективності використання соціальних мереж бібліотек в 2016 році вивчали у науково-

технічній бібліотеці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 

газу. Аналіз ефективності профілів бібліотеки свідчить про те, що такий вид комунікації з 

читачами набирає популярність не тільки серед користувачів ВНЗ, але є також затребуваним 

і серед сторонніх користувачів. Цьому сприяє постійне оновлення інформації в групах не 

тільки про роботу бібліотеки, а й цікаві факти з питань літератури, сучасного мистецтва, 

музики, науки та культури [3]. 

В 2017 році Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого, провела 

дослідження на тему: «Динаміка змін читацьких інтересів та уподобань». Мета – актуалізація 

(оновлення) даних щодо незадоволеного читацького попиту на книжкову продукцію 

українських видавництв серед користувачів публічних бібліотек різних рівнів для 

задоволення їхніх запитів при поповненні фондів. Бази дослідження: Харківська державна 

наукова бібліотека (ХДНБ), Одеська національна наукова бібліотека (ОННБ), обласні 

універсальні наукові бібліотеки (ОУНБ), центральні міські бібліотеки (ЦМБ), центральні 

районні бібліотеки (ЦРБ), сільські філії. 

Аналіз цих матеріалів показав, що перелік тем, актуальних для користувачів базових 

бібліотек, досить широкий, у ньому представлено практично всі галузі знань. Відзначаючи 

певну специфіку, бібліотекарі вказують, що сучасні наукові та довідкові джерела користувачі 

шукають насамперед в Інтернеті та електронних базах даних, а в бібліотеках переважно 

звертаються до матеріалів більш ранніх років випуску, періодичних видань ХХ ст., 

оригінальних бібліотечних продуктів тощо. 

Матеріали дослідження дають змогу стверджувати, що бібліотеки України, постійно 

вивчаючи інформаційні потреби користувачів та можливість їх задоволення, відстежують 

динаміку змін читацьких уподобань, виявляють зміни у тенденціях читання [4, с. 57]. 

Отже, бібліотеки тепер позиціонують себе як соціокультурний простір, приваблюючи 

цим відвідувачів. Для досягнення релевантності бібліотеки запитам читача, вони активно 

завойовують простір соціальних мереж, вивчають потреби сучасного читача та 

модифікуються. 
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ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ  

НА БАЗІ ВИКОНКОМУ САКСАГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ 

 

Організація роботи та документування є одним із основних складових діяльності 

органів місцевого самоврядування. Відповідна організація функціонування цих органів 

забезпечує успішний розвиток держави, її політичну та соціально-економічну стабільність. 

В органах місцевого самоврядування спостерігається тенденція збільшення потоку 

інформації, яку не встигають обробляти своєчасно, що затримує виконання покладених на ці 

органи влади завдань, а також в певній мірі підриває їх авторитет серед населення. 

Актуальним на сьогодні є визначення основних напрямів вдосконалення процесів 

документування та організація роботи з документами в органах місцевого самоврядування 

(далі – ОМС), а саме у виконкомі Саксаганської районної у Кривому Розі ради.  

На сьогодні поза увагою українських дослідників залишаються питання про основні 

напрямки розвитку документаційного забезпечення (далі – ДЗ) діяльності ОМС, зокрема, про 

вдосконалення нормативно-методичного забезпечення цих органів, організаційної структури 

та функцій відділів, які відповідають за ДЗ, їх співпрацями з державними архівами областей 

та зміцнення системи інформаційних ресурсів цих органів [1]. 

Мета роботи − обґрунтувати формування та реалізацію документаційного 

забезпечення управління на основі комплексного аналізу діяльності апарату Виконкому 

Саксаганської районної у місті ради. На основі комплексного аналізу зробити висновки, 

запропонувати покращення роботи апарату управління. 

Актуальним заходом із вдосконалення ДЗ діяльності ОМС, зокрема його методичної 

бази, є розроблення на державному рівні такого нормативного документа як Порядок 

документування сесій ОМС та засідань його виконавчого комітету.  

Організація ДЗ діяльності ОМС залежить від правильної систематизації документів. 

На сьогодні відсутня примірна номенклатура справ апарату ОМС як нормативний документ, 

розроблений на державному рівні. Підготовка та впровадження цього документа забезпечить 

єдиний підхід у групуванні документів, їх підготовки та передачі на зберігання. У цьому 

аспекті актуальним є розробленням конкретним ОМС на підставі нормативних документів 

власних переліків та класифікаторів управлінської документації. Це поліпшить процес 

відбору основних видів документів для по точної роботи ОМС, а також їх передачі до архіву. 

Використання індивідуальних переліків відповідними органами допоможе відібрати 

найбільш цінні документи, які розкривають процес формування та розвитку сучасного 

інституту місцевого самоврядування.  

Отже, реалізація визначених заходів сприятиме підвищенню рівня документування та 

організації роботи зі службовими документами в межах рад та їх виконавчих органів, що в 

свою чергу зміцнить систему виконкому Саксаганської районної у місті ради. 
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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ 

В. Г. КОРОЛЕНКА – СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДИ МІСТА 

 

У даній статті ми розглянемо основне питання, чому саме сьогодні бібліотеку можна 

вважати соціокультурним центром громади міста. Відомі бібліотекознавці багато уваги 

приділяли висвітленню змісту соціокультурної діяльності. Можна назвати таких вчених та їх 

роботи: Курас І. Ф. «Сучасні соціокультурні процеси і зростання інтелектуальної місії 

бібліотек» [4], Пристай Г. І. «Бібліотека як складова культурно-мистецького середовища», 

Генієва Є. Ю. «Бібліотека як центр міжкультурної комунікації» [3], Соколов А. В. «Феномен 

соціокультурної діяльності» [7], Мотульський Р. С. «Бібліотека як соціальний інститут» [6], 

Вилегжаніна Т. І. «Публічні бібліотеки України на зламі століть» [2], Бура Н. П. «Форми 

масової роботи з читачами у бібліотеках (1920–1930-і рр.)» [1], О. С. Онищенко, 

В. М. Горовий «Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на 

соціокультурну сферу України», Ларцев В. С. «Соціокультурний генезис особистості», 

Матвейчук О. Є. «Бібліотека як соціокультурний інститут: освітньо-виховна місія» [5] та 

інші. Аналіз наукової літератури виявив, що питання про роботу Чернігівської обласної 

універсальної бібліотеки імені В. Г. Короленка як соціокультурного центру громади міста не 

розглядалось. 

Сьогодні одним з актуальних напрямів діяльності бібліотеки є розгортання 

соціокультурної роботи. Бібліотека разом з громадськими організаціями, представниками 

влади стає ініціатором розробки та реалізації різних соціальних програм. У затвердженій 

Кабінетом Міністрів Стратегії розвитку бібліотечної справи до 2025 року «Якісні зміни 

бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» наголошено, що найважливішою 

умовою досягнення бібліотеками принципово нового рівня є розбудова ефективних 

внутрішніх та зовнішніх комунікацій, орієнтована на створення системи продуктивного 

партнерства у просуванні спільних цінностей. Бібліотеки мають потужний інтелектуальний 

та історико-культурний потенціал. Саме його організоване й ефективне використання є 

стратегічно важливим для створення необхідних умов для консолідації місцевих громад 

навколо національних та європейських культурних цінностей. Назрілою проблемою є 

розроблення концептуальних засад ефективного використання широкого спектра ресурсів, 

сервісів, інноваційних проектів бібліотеки, спрямованих на зміцнення науково-освітнього й 

культурного рівня населення міста. Одним з пріоритетних завдань в цьому контексті є, 

також, створення соціокультурного бібліотечного простору, в рамках якого стає можливою 

координація зусиль різних культурних інституцій, організацій і установ міста (палаців 

дитячої творчості, театрів, міських палаців культури, музичних коледжів і шкіл, громадських 

об’єднань та ін.). Успішна діяльність бібліотек в цьому напрямі дає їм змогу виконувати роль 

соціокультурного центру міста, який сприяє соціалізації відвідувачів-громадян та їх 

гармонійному розвитку. 

Ефективна багатовекторна соціокультурна робота налагоджена Чернігівською 

обласною універсальною науковою бібліотекою імені В. Г. Короленка (далі – ЧОУНБ). 
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Ілюстративним прикладом комплексного підходу в організації соціокультурних заходів 

ЧОУНБ є проведення співробітниками установи «Бібліоночі у колі літературних героїв». 

Мета заходу – популяризація книги, заохочення до читання, формування іміджу закладу як 

сучасного соціокультурного центру, подолання стереотипів про бібліотеку як консервативну 

установу, лобіювання її інформаційно-комунікаційного та соціокультурного потенціалу 

перед владою. Концепція заходу «Бібліоніч у колі літературних героїв» будувалась на ідеї 

комплексного залучення всіх бібліотечно-інформаційних відділів установи, створенні в 

кожному з них своєрідних локацій, які б могли чітко виявити специфіку і потенціал кожного 

підрозділу. У плані проведення заходу центральне місце було відведено концертній 

програмі, яка мала на меті створити потрібний емоційний фон заходу, а також дати змогу 

його учасникам познайомитися з креативною молоддю міста, його талановитими артистами 

безпосередньо у Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці 

ім. В. Г. Короленка. Силами працівників установи бібліотека перетворилась на замок 

«Бібліо-LUX». Директор Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка І. Аліференко – королева 

замку – запросила всіх гостей до парадної зали «Здійснення мрій», де на відвідувачів чекали 

виступ дитячої циркової студії, уривок вистави («книжки оживають»), монолог актора 

місцевого театру, класична музика, виконання відомих творів на саксофоні, виступ 

естрадних артистів та ін. Різні за напрямами та формами заходи проводились в межах 

підготовлених окремими відділами бібліотеки локацій. «У Дельфійського оракула» (відділ 

абонементу) відвідувачі в оточенні «Магії книги», «Біржі прогнозів», «Передбачень 

літераторів», «Казкового калейдоскопа», «Літературного фуршету» у вигляді книжкових 

виставок за знаком зодіаку знаходили свої уособлення у літературних героях; мали змогу 

отримати передбачення за допомогою книжок. Розкрити свої таланти гості заходу могли у 

відділі наукової інформації та бібліографії, де в «Астрологічній лабораторії» їх зустрічала 

«астролог» О. Плаунова (головний бібліограф відділу). У «Мистецькому калейдоскопі» 

відділу мистецтв учасники свята мали змогу відвідати музичний салон викладача музичного 

коледжу ім. Л. Ревуцького О. Воробйова; художню майстерню С. Найдьон, яка творила 

«шаржі» та портрети всім охочим; чарівну крамничку, у якій пропонували свою сувенірну 

продукцію на згадку (жіночі прикраси, живописні магніти, картини-мініатюри) місцеві 

майстрині. У відділі основного збереження на гостей чекали «Книжкові скарби підземелля»: 

інтелектуальний квест, «зустрічі» з Роксоланою, місцевим привидом та іншими 

літературними героями. Учасники детективної гри «To be, or not to be, або Залишитися 

живими…» у відділі документів іноземними мовами, перевтілившись у героїв заплутаної 

історії. У справжню «Кімнату жахів, або НЕдитячий кінозал» «перетворився» під час заходу 

відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів. Працівники відділу власноруч 

виготовили декорації, які відтворили атмосферу «жахів»: чорні павуки, павутиння, череп, 

летючі миші, привиди оточували глядачів, які бажали переглянути кінострічку «Родина 

Адамсів» та анімаційний фільм «Вій». «Родзинкою» читального залу – Lumen intellects 

(світло розуму) – було проведення книжкової лотереї «Забери мене з собою». Бліц-

опитування «Що читаєш на ніч?» показало, що діапазон «нічного» читання досить широкий: 

історичні романи, мелодрами, детективи, фентезі. Під час заходу працівники бібліотеки 

провели анкетування, метою якого було отримати зворотний зв’язок від відвідувачів. Як 

показав аналіз результатів анкетування, захід сподобався 99% відвідувачів, які виявили 

готовність взяти участь у «Бібліоночі» наступного року. Проведення Чернігівською 

обласною універсальною науковою бібліотекою ім. В. Г. Короленка таких заходів позиціонує 

установу як соціокультурний центр громади міста, осередок, де відбувається розкриття 

індивідуального і соціального потенціалу особистості, що у підсумку сприяє 

соціокультурному розвитку громади, вдосконаленню її інтелектуального та естетично-

духовного стану через збереження, надання доступу і трансляцію цінностей, традицій і 

практик у сфері культури і мистецтва. 
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ВЗАЄМОДІЯ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК ТА ЗАСОБІВ  

МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Взаємодія людини з засобами масової комунікації – невід’ємна частина сучасного 

життя. ЗМІ визначають характер культури, впливають на свідомість кожної людини, 

змінюючи при цьому способи сприймання інформації. Більшість дослідників вважають, що в 

наші дні вплив засобів масової комунікації на вчинки індивіда і суспільства настільки 

вагомий, що вони певним чином управляють соціальним, політичним та економічним 

життям суспільства. Враховуючи те, що ЗМК – зовсім не випадковий елемент процесу 

психічного розвитку людини, а один з постійних чинників, які впливають на особистість, 

важливо вивчити не лише його можливості, але й умови, які мають вплив на суспільство. 

Тому постає потреба у дослідженні особливостей впливу ЗМІ на суспільство в цілому та на 

сучасне українське суспільство зокрема.  

У сучасній Україні ЗМК почали свій розвиток ще за радянських часів. Повноцінний 

розвиток розпочався лише за часів здобуття незалежності, коли Україна стала самостійною 

суверенною державою. Саме в цей час науково-технічний прогрес дозволив з’явитися 

новому гравцю серед «ЗМК» – Інтернету, який досить швидко та надовго увійшов у життя 

українців. Сьогодні ми можемо говорити навіть про те, що він значно випереджає за 

популярністю інші ЗМК, такі як: радіо, друковані ЗМІ, телебачення. Інтернет дозволяє 

розмістити їх навіть у маленькому гаджеті, який є практично у кожного з собою. 

Зміни, що відбуваються в країні (соціальні, культурні, політичні, економічні) суттєво 

впливають на місце і роль бібліотек у суспільстві, ставлять перед останніми нові завдання, 

спонукають до інноваційної діяльності: пошуку сучасних форм і методів обслуговування 

різних груп користувачів, організації нових взаємовідносин з оточуючим середовищем в 

цілому та засобами масової комунікації зокрема. [1, с. 3]. 
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Як було зазначено попередньо, сьогодення українського інформаційного суспільства 

вибудовує новий етап у відносинах засобів масової комунікації (ЗМК) та інших соціальних 

інститутів, до яких належать і публічні бібліотеки. Нині звичним явищем є щоденне 

використання ЗМК органами влади та місцевого самоврядування, міністерствами та 

відомствами, закладами культури та іншими установами.  

У наш час у зв’язку з орієнтацією діяльності бібліотеки на потреби суспільства, 

індивідуалізацією обслуговування користувачів, приділенням особливої уваги забезпеченню 

їхніх інформаційних, культурних, соціальних, побутових запитів, створюється образ 

бібліотеки як центру громадського життя і культурного спілкування. Технологічне 

наповнення діяльності бібліотек соціокультурними формами, засобами передбачає 

дослідження розвитку бібліотек як інформаційних центрів в Україні.  

Бібліотека як феномен культури, культурний інститут привертає до себе дослідницьку 

увагу з того часу, коли вона була усвідомлена як специфічний елемент життя культурної 

людини. Питання розвитку бібліотек як соціокультурних центрів є предметом наукових 

досліджень багатьох науковців: Н. П. Бурої, Г. В. Головіної, Є. А. Домаренко, А. Д. Жаркова, 

С. А. Єзової, В. М. Зайцева, Т. Б. Маркової, С. Г. Матліної, Р. С. Мотульського, 

Г. К. Олзоєвої, М. М. Самохіної, М. С. Слободяника, А. С. Чачко, проте, взаємодія публічних 

бібліотек та засобів масової комунікації до цього часу не стала предметом окремого 

дослідження.  

Актуальність цього дослідження зумовлена тим, що надзвичайно важливим на 

сьогодні є питання взаємодії публічних бібліотек як інформаційного центру із соціальним 

інститутом ЗМК, аналіз їх спільної діяльності та вплив такої діяльності на українське 

суспільство.  
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ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ПРИНЦИПИ БІБЛІОТЕЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 

У Маніфесті ІФЛА/ЮНЕСКО 1994 року про публічну бібліотеку, чітко говориться, 

що «Публічна бібліотека надає свої послуги на основі рівності доступу всіх, незалежно від 

віку, раси, статі, релігії, національності, мови або соціального статусу. 

Послуги повинні бути доступні для всіх членів суспільства. Тому бібліотека повинна 

бути зручно розташована і мати хороші зали для читання і занять, технічно оснащена і 

працювати у зручний для користувачів час. Передбачається, що вона також повинна 

надавати послуги тим користувачам, які не можуть її відвідувати» [2]. 
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Одним з основоположних принципів публічної бібліотеки є те, що її послуги повинні 

надаватися всім і не обмежуватися однією групою людей на шкоду іншим групам. Необхідно 

прийняти положення, які забезпечували б, щоб такі послуги в рівній мірі надавалися групам 

меншин, які з тих чи інших причин не в змозі користуватися основними послугами таким, 

наприклад, як представникам мовних меншин, людям з фізичними і сенсорними недоліками 

або тим, хто живе у віддалених районах і не може відвідувати бібліотеку. Рівень 

фінансування, обсяг послуг, що надаються, внутрішнє планування бібліотечних приміщень 

та години роботи повинні визначатися з урахуванням того, що концепція загального доступу 

є основоположним принципом. 

Формування фондів повинно також ґрунтуватися на принципі доступу для всіх і 

забезпечувати доступ до матеріалів у форматі, зручному для особливих груп користувачів – 

наприклад, книги, набрані шрифтом Брайля, або книг, що «розмовляють» для сліпих. 

Необхідно використовувати інформаційні та комунікаційні технології, що дозволяють 

отримувати доступ до фондів бібліотеки або до інших джерел інформації як зсередини 

бібліотеки, так і з віддалених районів. [1, с. 28]. 

Послуги для людей зі специфічними потребами можуть бути більш ефективними, 

якщо буде використана нова техніка – наприклад, синтезатори мови для людей з поганим 

зором, каталоги доступу в режимі реального часу для тих, хто проживає у віддаленій 

місцевості або обмежений у пересуванні, під'єднання віддалених районів до мережі 

дистанційного навчання. Найсучасніші методи надання послуг – такі, наприклад, як каталоги 

для публічного доступу (OPAC) – у багатьох випадках можуть бути адаптовані для 

задоволення потреб людей з фізичними і сенсорними недоліками. Публічна бібліотека 

повинна розробляти новаторські схеми використання нових технологій, з тим щоб можна 

було надавати послуги якомога більшій кількості людей. [3, с. 80] 

Немає нічого важливішого, ніж знання характеристик, проблем та потреб людей з 

особливими потребами у бібліотечних службах. Насправді, більшість бібліотекарів сьогодні 

не навчані або не мали досвіду роботи з людьми з особливими потребами. Як наслідок це 

призводить бібліотекарів до невпевненості та занепокоєння при роботі з ними. Деякі також 

почуватимуть незручності або навіть побоювання у роботі, чи навіть виявлятимуть 

заківавленність у особливостях таких користувачів. Всі ці людські фактори створюють 

великі бар'єри для людей з обмеженими можливостями при отриманні основних 

бібліотечних послуг. 

Розвиток бібліотечних послуг для людей з особливими потребами паралельно з 

розробкою нових технологій, які відіграли значну роль у підвищенні доступу користувачів з 

обмеженими можливостями до бібліотек та розвиток інформаційно-комунікаційних 

технологій та соціальних зміни також прискорює інтеграцію користувачів з особливими 

потребами до використання основних бібліотечних послуг [5, с. 90]. 

Для того, щоб зробити бібліотеку доступною, потрібні економічні ресурси, тим не 

менш, багато поліпшень можуть бути реалізовані за допомогою дуже невеликої суми 

грошей – або, можливо, без будь-яких витрат. Зміни часто відбуваються повільно, але 

головне – зосередити увагу на найбільш важливому питанні: забезпечити рівності доступу 

для всіх людей, незалежно від існуючих якості будівель та послуг чи при планування 

нових [4, с. 3]. 
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ВНЕСОК О. С. СОКАЛЬСЬКОГО У РОЗБУДОВУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА (1953-1964 років) 

 

Відновити історичний процес – значить не лише відтворити реальні події та факти, а 

повернути у скарбницю суспільної пам’яті імена видатних особистостей, котрі своєю 

наполегливою працею, самовідданістю й талантом збагатили різні сфери громадського, 

культурного, наукового життя і були незаслужено забуті, а їх внесок у розбудову України 

залишається недостатньо поцінованим як науковцями, так і широкими колами суспільства.  

Одним із видатних бібліотекознавців України є кандидат педагогічних наук, професор 

Олексій Степанович Сокальський (1918–1991). Своє життя О. С. Сокальський присвятив 

розвитку вітчизняної освіти та науки. Його наукова спадщина налічує понад 130 

опублікованих праць, які були присвячені проблемам вивчення з таких напрямів: 

бібліотекознавство як наука та його складники, історія бібліотечної справи, організація 

бібліотечних фондів і каталогів, механізація та автоматизація бібліотечних процесів.  

Внесок О. С. Сокальського у розбудову навчальних закладів культури та мистецтва 

заслуговує на особливу увагу. Перебуваючи на посаді керівника управління навчальних 

закладів Міністерства культури УРСР (1953–1964), він добре знав стан справ у 

підпорядкованих навчальних закладах, підтримував і пропагував кращий досвід, одночасно 

допомагав у вирішенні проблем, дбав про подальший розвиток закладів культури та 

мистецтва. 

О. С. Сокальський розумів, що поліпшити культурно-мистецьке життя країни, можна 

лише шляхом покращення рівня фахової підготовки майбутніх працівників театрів, музеїв, 

бібліотек, він всіляко підтримував підвищення їх освітнього та професійного рівня, сприяв 

відкриттю культосвітніх технікумів, училищ, музичних, художніх, театральних шкіл, 

налагоджував організацію якісного навчального процесу. 

Неодноразово у результаті міністерських перевірок, які очолював О. С. Сокальський, 

було виявлено недоліки в організації навчального процесу закладів освіти. Він вимагав 

негайного їх вирішення, у разі не виконання – виносив догани.  

Гостро стояло питання, на думку О. С. Сокальського як керівника управління 

навчальних закладів, розбудови приміщень під навчальні корпуси та гуртожитки, яких 

катастрофічно не вистачало студентам культосвітніх училищ та технікумів у містах 

Харківщини, Луганщини, Донеччини, Херсонщини, Сумщини, про що він наголошував у 

офіційних зверненнях до вищестоящих організацій та своїх статтях на сторінках фахових 

видань.  

За сприяння О. С. Сокальського було відкрито 19 дитячих і 13 вечірніх музичних шкіл, 

5 художніх шкіл, музичні училища в містах Луцьку, Хмельницькому, Миколаєві. Він вважав, 

що в кожному районному центрі повинна діяти музична школа, а в селах працювати їх філії. 

Це було цілком можливим на його думку, за наявності висококваліфікованих викладачів, 

тому О. С. Сокальський завжди наголошував на якісному відборі вступників, залученню 

здібної молоді, здатної опанувати той чи інший вид мистецтва.  

Зважаючи на здібності О. С. Сокальського як керівника-організатора, йому було 

запропоновано у 1964 р. очолити Київську філію Харківського державного інституту 

культури, де він зміг проявити педагогічний талант, наукові досягнення, якості лідера, що в 

результаті сприяло розвитку не лише філії, а й її реорганізації у вищий навчальний заклад – 

Київський державний інститут культури (1968) та її філій – Рівненську (1970) та 

Миколаївську (1971).  
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Внесок О. С. Сокальського у розбудову навчальних закладів культури та мистецтва є 

беззаперечним, його особистість є взірцем відданого служіння науці, освіті та практиці. 
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БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДІТЕЙ: ТЕНДЕЦІЇ РОЗВИТКУ КІН. ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ. 

 

Сьогодні, через постійний розвиток інтернет-ресурсів та комп’ютерних технологій в 

Україні, відвідування бібліотек дітьми, як і читання дещо знизилось, що змушує 

бібліотекарів набувати все новий досвід у заохоченні дітей відвідувати бібліотеку. У цьому 

контексті значний інтерес становить соціокультурна робота дитячих бібліотек. Актуальність 

дослідження діяльності бібліотек України підтверджується тим, що на сьогодні існує значна 

кількість різновидів культурної роботи в дитячих бібліотеках, що впливає на підвищення 

культурної освіти у дітей. 

У даній роботі було проаналізовано зміни, що відбулися у діяльності дитячих 

бібліотек кін. ХХ – поч. ХХІ ст. Це дало змогу прослідити еволюцію бібліотек від 

традиційних книгозбірень до культурно-інформаційних центрів. 

Як відомо, цікавість до читання підростаючого покоління виникла досить давно. Але 

більш ґрунтовно досліджувати цю тему почали лише в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. 

Серед сучасних дослідників, можна назвати такі імена, як: А. Кобзаренко, В. Медвєдєва, 

Н. Новікова, А. Гордієнко, М. Зніщенко, Т. Ківшар, Г. Погребняк, Т. Долбенко, 

В. Красножон, Ж. Вертій, Н. Безручко. 

У 90-х р. на рівні традиційних методів роботи, поширення набула масова робота. Вона 

являє собою культурну діяльність бібліотек, використання інформаційних технологій, 

розвиток творчості у дитини, підтримку культурних та національних традицій, тощо. 

Прикладом такої роботи можуть бути: інтерв’ю-бесіди, конкурси, презентації книг, 

літературні студії і тощо [2, с. 4–5]. 
У цей же час на рівні традиційних книжкових фондів з’являються аудіо- та відеотеки, 

електронні ресурси, поширюється Інтернет. Дитячі бібліотеки починають не тільки надавати 

доступ до Всесвітньої мережі, а й стають центрами формування інформаційної культури. 

Бібліотекарі створюють вебліографічні покажчики, мультимедійні презентації та віртуальні 

екскурсії. Дослідження показало, що багато дитячих бібліотек мають свої веб-сайти, а також 

сторінки в соціальних мережах, що дає можливість інформувати користувачів про 

проведення масових заходів, ділитися корисною інформацією та постійно комунікувати з 

читачами. 

До основних задач дитячої бібліотеки належать: 

– формування та задоволення інформаційних потреб користувачів; 

– залучення дітей до читання, підвищення його рівня, досягнення того, щоб книга 

входила в життя дитини якомога раніше і була невід’ємною її частиною; 

– задоволення потреб користувачів, пов’язаних зі спілкуванням та самоосвітою 

особистості; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D1%96%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
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– створення комфортного бібліотечного середовища, реформування бібліотеки в 

таку, яка б включала як традиційні, так і сучасні носії інформації; 

– навчання користувачів – дітей технологій користування бібліотеками всіх 

типів.[1, с. 1]. 

Сучасні дитячі бібліотеки, не дивлячись на фінансову скруту, продовжують 

виконувати просвітницькі, інформаційні, виховні та культурно-дозвіллєві функції. Вони 

обслуговують дошкільнят, учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, керівників дитячого 

читання, дорослих, що потребують знань з дитячої літератури, надають безкоштовний 

доступ до Інтернету, організовують змістовне дозвілля тощо. 

Яскравим прикладом сучасної бібліотеки є ЦБ ім. Т. Г. Шевченка для дітей, яка тісно 

співпрацює з видавництвами, авторами, що дає можливість провести якісні презентації книг. 

На її базі діють гуртки з малювання, англійської мови, акторської майстерні, ляльковий театр 

«Казкарик», проводяться настільні та рухливі ігри, тренінги. За допомогою мультимедійної 

системи є можливість проводити віртуальні екскурсії та доповнювати проведення заходів 

презентаціями.  

Отже, дослідивши і проаналізувавши тенденції розвитку дитячих бібліотек як 

осередків культури України, можна зробити висновок, що, не зважаючи на те, що цікавість 

дослідників до дитячих бібліотек виникла досить давно, вона не втратила свою актуальність, 

про що свідчать багато теоретичних та практичних досліджень провідних бібліотекознавців. 

Але, так як, світ не стоїть на місті, а суспільство постійно розвивається, то й 

бібліотекарам постійно треба вдаватися до новизни у своїй роботі, щоб заохотити дітей до 

читання книг та веселого й корисного проведення вільного часу у бібліотеці. 

Тому поряд з традиційними формами обслуговування читачів, у дитячих бібліотеках 

з'явилась соціокультурна робота. І це робить бібліотеку не тільки звичайною книгозбірнею, 

де можна взяти книгу почитати, але й робить її мультимедійним простором для корисного та 

веселого проводження вільного часу у колі однодумців. 
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На сучасному етапі розвитку Української держави все більшої значимості набуває 

необхідність інтеграції у світове співтовариство та набуття міжнародного досвіду у 
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бібліотечно-інформаційній сфері, оскільки останнє є важливим показником гуманітарного 

розвитку нашої країни.  

Співпраця із зарубіжними партнерами є невід’ємною складовою розвитку бібліотечної 

справи кожної країни. Публічна бібліотека як складова системи соціальних комунікацій 

відіграє важливу роль у становленні та розвитку інформаційної взаємодії на 

загальнодержавному та міжнародному рівнях.  

В Україні важливим документом, який спрямований на модернізацію діяльності 

бібліотек, в тому числі й публічних, є Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 

2025 р. «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» затверджена 

Кабінетом Міністрів України 23 березня 2016 р. 

У Стратегії визначено, що пріоритети діяльності бібліотек в умовах якісних змін 

спрямовані на дотримання європейських цінностей, інтеграцію у європейське 

співтовариство. У стратегічних напрямах розвитку бібліотечної справи, а саме розвиток 

ефективних комунікацій, передбачається створення системи ефективної внутрішньої та 

зовнішньої комунікації для розвитку партнерства, просування спільних цінностей та 

досягнення стратегічних результатів. Зазначено, що необхідно удосконалити внутрішню 

професійну комунікацію, розвивати міжнародні професійні зв`язки, що сприятиме активному 

включенню суб`єктів бібліотечної галузі України у міжнародне професійне середовище. 

Серед основних напрямів міжнародного культурного співробітництва України варто 

відокремити сприяння участі представників України у міжнародних проектах, виставках і 

конкурсах [3].  

Проектна діяльність в інформаційно-бібліотечній сфері характеризується як засіб 

реорганізації та модернізації бібліотечної роботи, передумова інноваційного розвитку 

бібліотеки, пошук можливостей взаємодії з партнерами, владними структурами, 

громадськістю [1, c. 17]. 

Варто зазначити, що міжнародне співробітництво українських бібліотек сприятиме: 

інтеграції української національної культури до світового культурного простору; 

формуванню привабливого міжнародного іміджу України; використанню активних 

міжбібліотечних контактів задля зміцнення позиції України на міжнародній арені; 

просуванню українського бібліотечно-інформаційного продукту на міжнародний культурний 

ринок та посиленню зв’язків у галузі забезпечення доступу до документів на основі нових 

інформаційних технологій. Адже бібліотека покликана розкривати багатство та 

неповторність української культурної самобутності, з одного боку, а з другого – 

підкреслювати тісний історичний взаємозв’язок національної культури з культурами інших 

країн та світовими культурними традиціями. 

Міжнародне співробітництво сприяє оновленню та модернізації бібліотек України, 

створюються та поповнюються електронні бази даних, бібліотечні кадри навчаються 

сучасним інноваціям та технологіям в роботі. І з оновленням кадрового ресурсу бібліотеки 

України відкривають Інтернет-центри, створюють суспільні та науково-освітні інформаційні 

ресурси, які представляються у Всесвітній мережі, проходять навчання користувачі 

інформаційної і комп’ютерної грамотності. Бібліотеки, які брали участь у міжнародних 

проектах, сприяють зменшенню інформаційної та електронної «прірви», підвищенню 

інформаційної грамотності громадян, стають важливим чинником розвитку громадянського 

суспільства України. 
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