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Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Феномен бібліотек у сучасному світі», яка відбулася 30 вересня 
2020 року з ініціативи кафедри культурології та інформаційної діяльності 
Маріупольського державного університету. 

В конференції взяли участь представники освітянської, наукової, 
фахової спільнот України та Білорусі. 

У тематичних напрямках учасників конференції висвітлені актуальні 
питання якісних змін бібліотек, розвитку бібліотечної справи і інформаційно-

культурного середовища у забезпеченні сталого розвитку України та її 
територіальних громад. 

Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, а 
також усім, хто цікавиться сучасними проблемами розвитку бібліотек і 
бібліотечної справи в країні. 
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

учасникам Всеукраїнської  
науково-практичної конференції 

«ФЕНОМЕН БІБЛІОТЕК У СУЧАСНОМУ 
СВІТІ», 30.09.2020, Маріуполь, 

доктора культурології, завідувача кафедри 
культурології та інформаційної діяльності 

Маріупольського державного університету, 
професора Юлії Сергіївни Сабадаш 

 

 

ШАНОВНІ ПАНІ І ПАНОВЕ! 
За дорученням викладачів кафедри культурології та інформаційної діяльності, 

а також студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа» і студентів спеціальності «Культурологія» щиро вітаю учасників 

Всеукраїнської науково-практичній конференції  
«ФЕНОМЕН БІБЛІОТЕК У СУЧАСНОМУ СВІТІ». 

 

Для проведення конференції цей день обрано не випадково – сьогодні 
Україна вітає бібліотечних працівників з їх професійним святом! Дозвольте 
також привітати всіх присутніх із Всеукраїнським Днем бібліотек! 

У відкритті конференції беруть участь висококваліфіковані фахівці і 
спеціалісти. Це – працівники наукової бібліотеки Маріупольського державного 

університету, керівники Музею історії Маріупольського металургійного 
комбінату імені Ілліча, Міської централізованої бібліотечної системи Маріуполя, 
а також наші шановні друзі з Республіки Білорусь, які представляють 
Могилевський державний коледж мистецтв. Окремо відзначимо тих, хто 
працює з нами через Мережу. Ми вдячні за слова вітання від представників 
наукової спільноти Білоруського державного університету культури і 
мистецтв. Також передаю слова вітання і побажання гарної роботи на адресу 
учасників конференції від першого проректора МДУ, доктора економічних 
наук, професора О. В. Булатової, директора Департаменту культурно-

громадського розвитку Маріупольської міської ради Д. В. Трими і декана 
історичного факультету МДУ, доктора історичних наук, професора В. Ф. Лисак. 

Привертає увагу, що серед доповідачів конференції – представники з 
всієї України: Києва, Бердянська, Вінниці, Кременчука, Рівного, Ужгорода, 
Харкова і, звісно, з Маріуполя. Зарубіжні учасники конференції 
представляють Республіку Білорусь, Сполучене Королівство Великої Британії 
та Північної Ірландії. Особливо хотілося б відзначити розмаїття наукової і 
практичної проблематики наших дорогих студентів, бакалаврів і магістрантів 
кафедри культурології та інформаційної діяльності МДУ, які здобувають 
фахову освіту за спеціальностями «Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа» і «Культурологія». Із певністю можна стверджувати, що конференція 
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зацікавила спільноти науковців, фахівців, експертів, студентів, які об’єднані 
ідеєю важливості ролі сучасних бібліотек у забезпеченні сталого розвитку 
України та її територіальних громад і поділяють переконання, що саме 
бібліотеки мають пріоритетне значення у забезпеченні відкритості і 
доступності знань. 

Переконані, що проведення нашого наукового форуму сприятиме обміну 

досвідом між науковцями, професіоналами, майбутніми фахівцями в галузі 
бібліотечної справи. Без сумніву, конференція зробить вагомий внесок у 
розвиток творчих і дружніх зв’язків із зарубіжними колегами, а результати її 
роботи зацікавлять представників освітньої, наукової спільнот, а, насамперед, 
фахівців бібліотечної галузі. У цьому контексті хотілося б наголосити увагу 

на сумлінній і системній праці з підготовки фахівців в галузі інформаційної, 
архівної, бібліотечної справи, яка упродовж майже двадцяти років проводиться 

науково-педагогічним колективом кафедри культурології та інформаційної 
діяльності МДУ. Кафедра неодноразово виступила ініціатором різноманітних 
науково-комунікативних заходів. Проведення цієї конференції у співробітниці 
із науковою бібліотекою МДУ та іншими бібліотеками нашого міста має 
продемонструвати, що науковці і професіонали-практики спроможні разом 
обговорювати найбільш гострі питання інституційного розвитку бібліотек та 
здатні окреслювати найбільш креативні й інноваційні шляхи їх вирішення. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи нашої кафедри є підготовка 
високоосвічених фахівців в галузі бібліотечної справи, які не тільки бачать 
теоретичні виміри її актуальних проблем, а й розуміють їхню практичну 
значущість. Саме залучення студентів до наукової і практичної діяльності 
становить одну з головних особливостей при написання курсових та 
магістерських робіт. Найбільш переконливі, відміченні на різних етапах 
Всеукраїнського конкурсу наукових робіт, найбільш успішні студенти гідно 
представляють спеціальність «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа» і 
кафедру культурології та інформаційної діяльності Маріупольського 
державного університету на Всеукраїнських Олімпіадах. Відзначимо, що 
якісна практична підготовка студентів спеціальності «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» відбувається завдяки активній співпраці із 
нашими партнерами – це наукова бібліотека МДУ, Комунальна установа 
«Міська централізована бібліотечна система» м. Маріуполя (МЦБС), науково-

технічна бібліотека ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 
Комунальний заклад культури «Донецька обласна наукова дитяча бібліотека» 

та ін. Про ефективність освітньої діяльності, яку забезпечує і впроваджує 
кафедра культурології та інформаційної діяльності МДУ, свідчить той факт, 
що майже 100 відсотків випускників кафедри працевлаштовані.  

Нагадуємо, що за результатами Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Феномен бібліотек у сучасному світі» буде видано збірку 
наукових праць, матеріали конференції будуть розміщені в Мережі для 
широкого оприлюднення її результатів, а за підсумками дискусії, в якій 
візьмуть участь представники наукової, освітянської, професійно-фахової, 
експертної спільнот пропонується прийняти резолюцію, проект якої оприлюднено 
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в програмі конференції. Прохання всіх учасників вносити свої пропозиції. 
На завершення висловлюємо щиру подяку всім тим, хто готував і 

підтримував організацію конференції. Насамперед, членам організаційного 
комітету, керівництву Маріупольського державного університету, декану 
історичного факультету. 

Слова особливої вдячності маємо висловити колективу наукової 
бібліотеки Маріупольського державного університету! 

Щиро дякую колегам кафедри культурології та інформаційної діяльності 
за віддану працю! 

Дякую всім нашим друзям за підтримку! 
Щиро бажаю учасникам конференції плідної роботи, творчих дискусій і 

дружнього спілкування! 
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Уважаемые организаторы  
и участники конференции 

«Феномен библиотек  
в современном мире»! 

 

Современное общество, общество, 
основанное на знаниях, рассматривает 
библиотеку как интеллектуальное простран-

ство, в котором реализуются различные по 
своей форме и направленности модели 
когнитивного  развития  личности,  а  через 

нее и всего общества. Благодаря внедрению современных информационно-

коммуникационных технологий и стремлению сотрудников к воплощению в 

практику инновационных стратегий своего профессионального развития 
библиотека перестала быть замкнутым пространством. Определяя пути 
своего развития в новых экономических, политических и социокультурных 
условиях, библиотека ориентируется не только на свою миссию, но и на 
стремление общества к саморазвитию, в том числе и с помощью 
использования последними ее ресурсного потенциала. 

Все вышеперечисленное эксплицитно отражается как в проблемном 
поле данной конференции, так и в тематике представленных докладов. 
Приятно, что в конференции принимают участие представители как страны-

организатора – Украины, так и Беларуси, Великобритании. Участниками 
конференции являются не только представителями профессорско-преподава-

тельского состава, но и студенческого сообщества. Конференция является 
площадкой для реализации участниками своих профессиональных интенций. 

Знаменательно, что данная конференция приурочена к празднованию 
Всеукраинского Дня библиотек, который, как известно, ежегодно отмечается 
30 сентября в Украине и 15 сентября в Беларуси. Уважаемые коллеги, от себя 
лично и от своих коллег, представителей факультета информационно-

документных коммуникаций Белорусского государственного университета 
культуры и искусств, поздравляю вас с профессиональным праздником и 
желаю реализации всех ваших профессиональных устремлений. 

Организаторам конференции желаю успешного проведения всех 
запланированных мероприятий, а участникам – получить удовольствия от 
профессионального и плодотворного общения с коллегами и единомышлен-

никами. Студентам желаю набраться опыта научных дискуссий и объективно 
оценить возможности своей будущей профессиональной самореализации! 

С уважением и признательностью, Елена Эдуардовна Политевич, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных ресурсов и 
коммуникаций, председатель Совета молодых ученых учреждения образования 

«Белорусский государственный университет культуры и искусств». 
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УДК [002:005]:324 

Н. В. Бойко 

/ м. Київ / 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ДОКУМЕНТИ ЯК ЗАСІБ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Інформаційно-аналітичні документи – важливий інформаційний 
посередник у стосунках територіальна громада – органи місцевого 
самоврядування. За допомогою інформаційно-аналітичних документів 
здійснюються процеси прийняття управлінського рішення, відповідно, в 
органах місцевого самоврядування – державотворчі процеси в яких приймає 
участь громада. Обрання депутатів, рішення бюджетних проблем, об’єднання 
територіальних громад, рішення економічних питань населення тощо 
супроводжується документальним оформлення саме за допомогою 
інформаційно-аналітичних документів. 

01 січня 2020 року вступив у силу Виборчий кодекс [1], а Закону 
України «Про місцеві вибори» практично втратив чинність. За новими 
правилами, територіальні громади України будуть обирати місцеве 
самоврядування 25 жовтня 2020 року. 

Відповідно до Конституції України в Україні проводяться такі типи 
виборів: Вибори Президента України; Вибори народних депутатів України; 
Місцеві вибори; Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим; Вибори депутатів сільської, селищної, міської ради; Вибори сільського, 
селищного, міського голови; Вибори депутатів районної ради; Вибори 
депутатів обласної ради; Вибори депутатів районної у місті ради (у містах, де 
утворені районні у місті ради); Вибори старости села, селища [2]. 

Більшість виборів в Україні є локальними, саме тому дуже важливо 
приділяти увагу законодавчому регулюванню місцевих виборів і документам, 
які регламентують цей процес, адже це показник прозорості влади і розвитку 
децентралізації в державі. 

Виборчий процес – це здійснення суб’єктами протягом встановленого 
періоду часу процедур, пов’язаних із підготовкою і проведенням відповідних 
виборів, встановленням та оприлюдненням їх результатів [1]. 

Виборчий процес включає такі етапи: 
•  Утворення одномандатних територіальних виборчих округів; 
•  Утворення (у разі необхідності), формування складу територіальних 

виборчих комісій, утворення дільничних виборчих комісій; 
•  Складання  списків виборців, їх перевірка та уточнення; 
•  Висування та реєстрація кандидатів; 
•  Проведення передвиборної агітації; 
•  Голосування у день виборів; 
•  Підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосування і 

результатів місцевих виборів. 
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За Законом України «При вибори народних депутатів України» 
документи виборчого процесу – це письмові документи, що свідчать про 
певні юридичні факти й статус суб’єктів виборчого процесу та породжують 
юридичні наслідки. Основними видами документів виборчого процесу є: 
Списки виборців, виборчий бюлетень; Протоколи дільничних комісій про 
результати голосування на дільниці; Передвиборні плакати кандидатів; 
Посвідчення кандидатів, уповноважених осіб політичних партій, виборчих 
блоків партій, довірених осіб кандидатів; Тимчасові посвідчення про обрання 
[3]. 

Інформаційно-аналітичні документи виборчого процесу мають свої 
особливості. Вони відрізняються: 

•  Високою формальністю та атрибутивністю; 
•  Суворістю обліку та контрольованістю; 
•  Офіційністю мовлення; 
•  Публічністю; 
•  Високою структурованістю. 
Крім того, сучасний політичний і виборчий процес характеризується 

високим використанням соціальних мереж, веб-сайтів, публічних сторінок. 
Це допомагає партіям та кандидатам оновлювати інформацію та документи, 
мати актуальну інформацію і швидко реагувати на зміни в суспільстві. Саме 
тому, місцева влада повинна усвідомлювати увесь процес складності 
соціальної комунікації на виборчому процесі, розвиток суспільних настроїв, 
новітніх цифрових технологій, соціальної аналітики та державного 
управління, які суттєва впливають на розвиток засобів взаємодії органів 
місцевого самоврядування та територіальних громад. 

Сучасний виборчий процес визначається значною публічністю, 
відкритістю та доступністю інформації. Саме тому інформаційно-аналітичні 
документи стають важливим засобом оприлюднення достовірної та 
правильної інформації. За допомогою таких документів місцева влада 
підтримує правильні настрої в суспільстві і вчасно інформує населення про 
актуальні зміни. 
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МОБІЛЬНА РЕКЛАМА У ВИДАВНИЧОМУ БІЗНЕСІ 

 

Мобільна реклама являє собою інформування споживачів про продукт 
чи послугу та заохочення до їх покупки через засоби мобільного зв'язку. Це 
порівняно нове явище, яке стрімко розвивається як за кордоном, так і в 
Україні. Підгрунтям та передумовою його виникнення стало повсюдне 
розповсюдження мобільних пристроїв: телефонів, смартфонів, айпадів, 
планшетних комп'ютерів тощо, що надало неабиякі можливості для 
здійснення рекламно-комунікативної взаємодії з їх допомогою. Найкраще 
означений факт підтверджують цифри.  На кінець 2019 року, згідно з 
дослідженням Дослідницького холдингу Factum Group Ukraine, інтернетом 
регулярно користуються 71% українців (22,96 млн). При цьому мобільний 
телефон або смартфон використовують 66% користувачів, домашній ноутбук 
– 40%, стаціонарний домашній комп'ютер використовують 36%, а планшет 

лише 14%. Серед «регулярних» користувачів 69% використовують мобільні 
пристрої (смартфон + планшет), 22% використовують лише мобільні 
пристрої» [4], що доводить перспективність означеного каналу рекламного 
впливу, в галузі книговидання та книгорозповсюдження зокрема.  

Мобільна реклама здобуває свої переваги завдяки «великому 
охопленню аудиторії, потенціалу для таргетингу та адресної взаємодії з 
цільовою аудиторією в онлайн-режимі. Можливість оцінювання ефективності 
кожного рекламного контакту: сьогодні це певно єдиний медіаканал, який 
дозволяє відстежувати статус доставки інформації до користувача. Також 
мобільний зв’язок забезпечує персоніфікованість рекламного контакту, 
оскільки мобільний телефон — річ особиста, що створює ефект 
індивідуального спілкування в споживача, що для нього найцінніше. Нарешті 
це єдиний предмет, який людина носить постійно з собою» [6]. З наведеними 
аргументами складно не погодитися, особливо якщо брати до уваги, що 
входження в означений сегмент не потребує значних витрат. 

Інструментами мобільної рекламно-комунікативної взаємодії є голосова 
інформація (IVP — Interactive Voice Response), текстова інформація (SMS-

повідомлення), графічна інформація (EMS — SmartMessaging), фото- та 
відеоінформація (MMS), технології, що дозволяють реалізовувати неголосові 
інтерактивні комунікації (WAP, Java), контент (теми, зображення, мелодії, 
слайд-шоу), ігри та програми, Bluetooht-маркетинг та реклама під час дзвінка 
[3]. Крім того, для мобільних пристроїв розробляють нині технології, що 
забезпечують процеси вибору й придбання товару та послуг у віртуальному 
просторі. На їх основі створюють програмні продукти (додатки), які 
дозволяють придбавати товар за фото, порівнювати їх вартість у різних 
магазинах, сфотогравуваши штрих-код товару [7]. 

Розглянемо ефективність застосування означених інструментів у галузі 
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книговидання та книгорозповсюдження.  
Традиційними інструментами мобільної рекламної взаємодії 

вважаються sms, mms-розсилання. З їх допомогою книгарні можуть 
сповіщати реальних та потенційних клієнтів про бонуси, знижки, акції, 
поточні заходи, відкриття нових магазинів тощо. На жаль, саме sms, mms-

взаємодія та листи електронною поштою викликають чи не найбільше 
роздратування у користувачів, оскільки їх більшість являє собою спам — 

несанкціоноване розсилання інформації, на яке абоненти не давали згоди. 
Застосування ж контенту, ігор та програм у рекламних цілях викликає 
лояльніше ставлення, що зумовлює посилений інтерес до них у 
рекламодавців.  

Для захисту прав споживачів від спаму Українською асоціацією директ-

маркетингу розроблено Кодекс мобільного маркетингу, згідно з яким реламна 
інформація має надсилатися лише тим абонентам, котрі висловили на це 
згоду: «Вибір і реєстрація споживача для участі в Маркетинговому заході 
повинні бути чіткими, прозорими, однозначними та здійснюватися за 
допомогою передавання текстових повідомлень (далі — SMS), 

мультимедійних повідомлень (далі — MMS), веб-сайтів, здійснення 
телефонних дзвінків (зокрема, на лінію 0-800) або подання паперових анкет» 
[2]. І кожний користувач повинен мати можливість відмовитися від послуги. 
Цим Кодексом передбачені також положення, що забороняють надсилати 
рекламну інформацію неповнолітнім особам, поширювати недостовірні дані, 
пропагувати війну, насильство, дискримінацію тощо, що узгоджується з 
рекламним законодавством країни. Вказується час, коли рекламодавець може 
надсилати рекламну інформацію абонентам.  

Незважаючи на те, що sms, mms-розсилання часто викликають 
роздратування, це не означає, що від них необхідно повністю відмовитися. 
Варто лише дотримувати вимог, зазначених у Кодексі: отримати згоду від 
абонента для подібної взаємодії та надати йому можливість у будь-який час 
відмовитися від неї.  

Мобільне відео нині є найпопулярнішим носієм мобільної реклами. 
Практики пояснюють це тим, що сприйняття текстової інформації 
ускладнюється через мобільні пристрої, а відеоінформація дозволяє за 
незначний час отримати всю інформацію про продукт з докладанням 
мінімальних зусиль. У книжковій галузі відеореклама є незмінною в 
представленні інформації про електронні видання та книги з доповненою 
реальністю, оскільки лише вона здатна якнайповніше передати ефект 
означених видавничих новинок. Більше того, в цьому разі електронні 
пристрої є неодмінною умовою для ознайомлення з такою літературою. 

Корисними є відеоролики і в популяризації читання як способу 
проведення дозвілля: саме відеоролики, мультфільми в художній стислій 
формі передають основну ідею, яку закладають розробники. Подібні відео 
часто стають об’єктом вірусної реклами — невід’ємної складової цифрового 
рекламного простору, котра діє ненав’язливо, а отже є ефективнішою, 
порівняно з традиційними рекламними носіями.  
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Мобільні додатки, що створюються завдяки мові програмування Java, 

являють собою програмне забезпечення, призначене для роботи на 
смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях. З усього різноманіття 
наявних додатків для книжкової сфери особливо важливі саме книжкові 
додатки та можливість їх створення. Варто зауважити, що сам факт наявності 
мобільних книжкових додатків є непоганою рекламою читання як способу 
дозвілля. Такі додатки дозволяють читати будь де, що найголовніше для 
сучасників. Якщо ж книга доступна через певний додаток — це є засобом 
просування як самого твору, так і творчості автора та діяльності видавництва. 
Важливо, що додатки пропонують як вільний доступ до певних видань, 
наприклад, творів класиків, так і надають можливість придбати їх у цьому ж 
додатку. Як приклад можна назвати Додаток KNYHARNIA.COM [8], котрий 
складається з двох чвастин: безоплатної бібліотеки української класичної 
літератури, де представлені художня література, публіцистика, мемуари, 
казки, оповідання тощо, та магазину сучасних українських книг, журналів, 
аудіокниг. Серед безоплатних додатків вирізняються також Bookmate, Pocket, 

Moon Reader.  

Банерна реклама в додатках може бути представлена у формі 
горизонтальних банерів, статичних оголошень-вставок, що займають увесь 
екран додатка. Користувач має натиснути Х, щоб повернутися в додаток. Така 
реклама помітна, але може викликати роздратування у користувачів. Реклама, 
що розширюється — збільшується, якщо на неї натиснути, може займати 
половину екрана, не занадто дратує користувачів, вважається одним з 
найкращих видів реклами в мобільних додатках. Анімована рекламна вставка 
є гнучкою та інтерактивною, оскільки в процесі її перегляду задіюються 
значні ресурси, пристрій може «гальмувати», що викликає роздратування [5]. 
Книгарні та видавництва можуть використовувати банери як у книжкових 
додатках для привернення уваги до окремих проектів, так і в додатках, не 
присвячених книгам, для рекламування самих видавництв чи книжкових 
магазинів. Застосування таких додатків, як Viber, WhatsApp у рекламних цілях 
дозволяє звертатися до користувачів з наданням актуальної інформації про 
акції, розпродажі, зустрічі, тощо. 

Технології WAP — засіб отримання доступу до інтернету через 
мобільні пристрої. За допомогою WAP-протоколів абоненти мобільних мереж 
можуть здійснювати покупки в електронних магазинах, переглядати курси 
валют, прогноз погоди тощо. Для багатьох веб-сайтів створюються сайти 
WAP-близнюки, що надають той же набір послуг. Звичайно ж WAP–
технології відкривають можливості видавництвам та книгарням здійснювати 
продаж продукції через мобільні пристрої. Бібліотекам — популяризувати 
свої ресурси, надавати можливість абонентам замовляти літературу, 
проводити онлайн-екскурсії тощо.  

Bluetooth як рекламна технологія має перевагу тому, що забезпечує 
оперативну доставку рекламної інформації. При цьому абонент може 
відмовитися від прийому повідомлень, або згодитися вибірково, тобто 
отримувати ту інформацію, що є корисною для нього в конкретний момент 
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часу.  
Важливим інструментом мобільної реклами є й геолокація — таргетинг 

за місцем перебування абонента. Вона надає можливість вказувати маршрут 
до найближчого магазину, демонструвати рекламу тим користувачам, що 
перебувають поблизу книгарні. Тобто можна як активізувати онлайнпродаж, 
так і спрямувати потенційних покупців у звичайні книгарні, що розміщені 
поблизу місця перебування абонента в конкретний момент часу. Особливо це 
може виявитися корисним гостям міста. 

Важливою складовою мобільної рекламної комунікації нині є гpyпa 

мoбiльниx тexнoлoгiй Click To: Click to Call — тexнoлoгiя мoбiльнoї 
рекламної комунікації, яка дозволяє здійснити дзвiнoк нa дoвiдкoвy лiнiю 
peклaмoдaвця aвтoмaтичнo пicля “клiкa” нa peклaмнe пocилaння; Click to SMS 

— тexнoлoгiя, aнaлoгiчнa до Click to Call, тiльки з вiдпpaвкoю SMS-

пoвiдoмлeння вiд aбoнeнтa peклaмoдaвцeвi. Пepeдбaчaє cтвopeння нeoбxiдниx 

шaблoнiв SMS, якi нaдcилaтимyтьcя peклaмoдaвцeвi пicля зaпитy cпoживaчa. 

Шaблoни SMS мoжнa peдaгyвaти, yтoчнюючи xapaктepиcтики нeoбxiднoгo 

тoвapy з шиpoкoгo cтaндapтнoгo acopтимeнтy; Click to Download — 

кopиcтyвaч пepexoдить за пocилaнням i aктивiзyє зaвaнтaжeння нa мoбiльний 
тeлeфoн кoмпaктниx i cпeцiaльнo aдaптoвaниx кoнтeнтниx пpoдyктiв: 
кaтaлoгiв, дoвiдникiв; Click to Subscribe — пoтeнцiйний cпoживaч, 
зaпoвнивши фopмy нa cпeцiaльнiй cтopiнцi WAP/WEB-пopтaлy, пiдтвepджyє 
згoдy нa пoдaльшe peгyляpнe oтpимaння iнфopмaцiї вiд бpeндy. Нoвини вiд 
дилepa aбo cyпepмapкeтy aбoнeнт дiзнaвaтимeтьcя умить, бeз дoдaткoвиx 

зycиль [1]. Беззаперечним є факт, що технології Click To суттєво спрощують 
вибір товару чи послуги: потенційному клієнту не потрібно додатково 
переписувати телефони, інформацію, пов’язану з товаром — усе це 
здійснюється автоматично максимум в кілька кліків. Подібна реклама, як і 
інші види діджитал реклами, якнайбільше відповідає суті комунікації, 
оскільки спонукає споживача безпосередньо взаємодіяти з рекламними 
матеріалами, виявляючи зацікавлення ними, що у свою чергу надає 
можливості для розвитку таргетованої реклами. 

На особливу увагу суб’єктів книжкової справи заслуговує рекламний 
контент, що поширюється через соціальні мережі, оскільки в Україні 
більшість респондентів, віком від 18 до 35 років виходять у соціальні мережі 
саме через мобільні пристрої. Важливо, що саме соціальні мережі надають 
значні можливості для ремаркетингу (ретаргетингу). Ремаркетинг це — вид 
реклами, яка відображається тільки для аудиторії, котра раніше відвідувала 
сайт. Завдяки гнучкому таргетингу, основаному на поведінці користувача, 
вона є надзвичайно дієвою: якщо користувач відвідав сайт, на його сторінці в 
соціальній мережі відображаються рекламні повідомлення з цього сайта, на 
які він реагує в разі зацікавлення. Відгук на подібні рекламні звернення 
набагато більший, ніж на звичайні банери, адже в цьому разі реклама діє 
цілеспрямовано. Загалом на основі того, що користувач у соціальних мережах 
зазначає про себе якнайповнішу інформацію, зокрема відомості про вік, стать, 
уподробання, хоббі реклама в соціальних мережах надзвичайно ефективна. 
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Отже, мобільна реклама як невід’ємна складова сучасного життя може 
стати дієвим засобом популяризації книжкової продукції та видавничих 
послуг за умови дотримання вимог Кодексу мобільного маркетингу.  
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БІБЛІОМЕТРІЯ У СИСТЕМІ СУМІЖНИХ НАУК 

 

Бібліометрія вирішує важливі завдання з вивчення тенденцій розвитку 
та оцінки різноманітних наукових галузей та напрямів, готує інформаційно-

аналітичний матеріал для управління наукою та науковою діяльністю. Таким 
чином, бібліометрія має всі можливості для того, щоб стати однією з 
провідних наукових дисциплін і просто «зобов'язана» успішно розвиватися і 
вдосконалюватися. Бібліометрія тісно пов’язана з наступними суміжними 
метричними науками, такими, як інформетрія, наукометрія, кіберметрія, 
вебометрія.  

Інформетрія є науковим напрямком, що наразі активно розвивається, 
займається дослідженням кількісних сторін (аспектів) інформації, 
інформаційних процесів і явищ. Інформетричні дослідження ґрунтуються на 
отриманні математичних залежностей, в свою чергу, спрямованих на 
виявлення емпіричних закономірностей і на побудову інформетричних 
моделей і нарешті, на побудову теорій [3]. 

http://mmcode.com.ua/?page_id=2&lang=uk
https://mind.ua/news/20204323-majzhe-23-mln-ukrayinciv-regulyarno-koristuyutsya-internetom-doslidzhennya
https://mind.ua/news/20204323-majzhe-23-mln-ukrayinciv-regulyarno-koristuyutsya-internetom-doslidzhennya
http://lady.tochka.net/ua/41802-mobilnye-prilozheniya-3-alternativy-%20instagram/
http://lady.tochka.net/ua/41802-mobilnye-prilozheniya-3-alternativy-%20instagram/
https://www.rae.ru/forum2012/277/1812
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skyhorseapps.homelib_ua_free&hl=uk_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skyhorseapps.homelib_ua_free&hl=uk_US&gl=US
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Загалом, термін «інформетрія» є широким поняттям, що уміщує в собі 
всі метричні дослідження, виявляє «тісні зв'язки з інформатикою, в тому 

числі бібліометрією (бібліографічні засоби, бібліотеки...), наукометрією 
(наукова політика, аналіз цитування, оцінка досліджень, ...), вебометрією 
(метрика Всесвітньої павутини, Інтернет і інші соціальні мережі, мережі для 
посилань і співпраці)» [6]. 

Становлення і розвиток інформетрії нерозривно пов'язаний з 
бібліотечно-інформаційним середовищем. Інформетрія – це вчення про 
застосування математичних методів до змісту інформаційної науки для опису 
і аналізу їх феноменів, відкриття законів і обґрунтування рішень [7]. 

За останні роки одним із затребуваних і перспективних напрямків в 
діяльності бібліотеки та інформаційних центрів є інформетричні дослідження. 
Істотним фактом, що доводить актуальність і практичне значення 
інформетричних досліджень для бібліотечної діяльності, є організація в 
бібліотеках спеціальних відділів і поява посади «бібліометричний аналітик» 
[2]. Місцеві та міжнародні фахівці мають одностайну думку про те, що 
інформетричні дослідження в науково-дослідних інститутах і вищих 
навчальних закладах необхідно здійснювати в їх бібліотеках силами 
бібліотечних працівників. 

Поряд з цим стає зрозумілим, що організація і проведення 
інформетричних досліджень в бібліотеці передбачає вміння, знання і досвід 
бібліотечних фахівців з цього напряму. Це означає, що в даний час існують 
об'єктивні потреби бібліотечних та інформаційних професіоналів у вивченні 
інформетрії і в найближчому майбутньому з'явиться потреба професійної 
підготовки в вищих навчальних закладах фахівців саме з цього напрямку. 
Але, на жаль, цьому важливому питанню не приділяється наразі належної 
уваги [3], хоча вищеперераховані галузі метричних наук та, зокрема, 
інформетрія, вважаються перспективними у майбутньому та є такими, що 
набули в останні десятиріччя бурхливого розвитку. 

Наукометрія є методом вивчення наукових досліджень як окремих 
одиниць наукового простору і виникла паралельно з бібліометрією наприкінці 
60-х років ХХ століття в зв'язку з необхідністю кількісного вивчення 
документних потоків. Наукометрія – це наукова дисципліна, яка вивчає 
еволюцію науки шляхом обчислень і статистичної обробки кількісної 
інформації (число опублікованих наукових статей, цитування, тощо) за 
певний відрізок часу [4]. Термін «наукометрія» вперше був вжитий В. В. 
Налімовим в монографії «Наукометрія: вивчення науки, як інформаційний 
процес», яку було опубліковано разом з З. М. Мульченко. 

Отже, наукометрія – це галузь наукознавства, яка займається 
статистичними дослідженням динаміки і структури наукових інформаційних 
потоків і масивів. Поява наукометрії сталася в результаті експоненціального 
зростання науки в середині ХХ століття. Вона виникла в період підвищення 
уваги до зміни характеру наукових досліджень, коли наукові співробітники 
були змушені витрачати майже 50% робочого часу на пошук інформації. 

За визначенням Г. Г. Асєєва, відмінності між термінами «наукометрія», 
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«бібліометрія» та «інформетрія» до теперішнього часу практично відсутні. 
Термінологічна плутанина призвела до того, що в одні і ті ж терміни автори 
вкладають різний зміст, а ідентична суть описується різними поняттями [1]. 

Абсолютна відсутність стандартних показників кількісної оцінки 
наукової діяльності призводить не тільки до неозорому їх кількості, але і до 
неможливості їх класифікувати [Асєєв]. За останні десятиліття науковознавці 
так і не навчилися формалізовано доводити рівні оцінок продуктивності 
наукової діяльності, навіть з використанням системного аналізу. Поява нових 
напрямків кількісного наукознавства (кіберметрії, вебометрії, нобелістикі та 
ін.) лише посилює зазначені складності. У багатьох публікаціях проводяться, 
так чи інакше, подібні твердження [2]: «виникнення в системі електронних 
комунікацій родинних термінів: мережеметрія, вебометрія, кіберметрія 
наприкінці 1990-х рр. не ускладнюють ситуацію, оскільки у всіх випадках 
застосовуються інструменти і методи бібліометрії... змістовно ці три терміни 
поки чітко не розмежовуються у використанні». Поняття «каберметрії» та 
«вебометрії» є структурними елементами наукової теорії вимірювання 
кількісними (в точності семантичними) характеристиками інформатики – 

«інформетрії». При цьому поняття «наукометрія», багато в чому спирається 
на методи «бібліометрія», поряд з «кіберметрією» і «вебометрією», 
об'єднаних дефініцією «інформетрія». 

Отже, на даний період відмінності між визначеннями термінів 
«наукометрія», «бібліометрія» та «інформетрія» практично не досліджені. 
Термінологічна плутанина призвела до наступного явища: автори дають одні 
й ті ж терміни в різних визначеннях. Але, по суті, одне і те ж поняття 
позначається різними термінами. Відсутність кількісної оцінки наукової 
діяльності призводить до неможливості її класифікації. Незважаючи на те, що 
науковознавці в останні роки використовували навіть системний аналіз, вони 
не змогли офіційно довести рівень оцінки ефективності науки. Виникнення 
нових напрямків кількісного наукознавства тільки збільшує зазначені 
труднощі. Навіть узагальнене роз'яснення кількісних аспектів, напрямів в 
аналізі науки залежить від «настрою» організатора науки і від регіону. 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧУВАННЯ І ТОРГІВЛІ – КРОКИ 

ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Нерозривні стосунки між бібліотеками та освітою були започатковані 
ще у стародавньому світі. Бібліотека та освіта стали симбіотично залежними 
одне від одного. З роками людство усвідомило що бібліотека; освіта та 
національний розвиток завжди йшли рука об руку і впливали на суспільство в 
цілому. 

Наукова бібліотека Харківського державного університету харчування 
та торгівлі (НБ ХДУХТ) – сучасний навчальний науковий і культурний центр, 
що працює за новітніми технологіями з метою розширення власних 
інформаційно-інтелектуальних ресурсів та ресурсів мережі Інтернет; один із 
найважливіших підрозділів ЗВО, від ресурсів, послуг та інформаційних 
продуктів якого багато в чому залежить якість і зміст навчального процесу та 
наукових досліджень. В історії Наукової бібліотеки Харківського державного 
університету харчування та торгівлі (НБ ХДУХТ) яскраво відображена історія 
самого університету [1]. 

Заснована в  жовтні 1967 р. одночасно із заснуванням Харківського 
інституту громадського харчування, вона долала свій історичний шлях як 
невід’ємна частина закладу вищої освіти, її назва змінювалася разом з назвою 
закладу, який у різні роки називався Харківський інститут громадського 
харчування (1967–1992), Харківська державна академія технології та 
організації харчування (1993–2001), Харківський державний університет 
харчування та торгівлі (із 2002). Із 29 квітня 2010 р. це – Наукова бібліотека 
Харківського державного університету харчування та торгівлі. 

Бібліотека пройшла кілька етапів становлення та розвитку.  
Перший етап – це заснування бібліотеки у 1967 р. та 70-і рр. ХХ ст. У 

1967 р. приміщення бібліотеки було катастрофічно тісним (3 невеликі 
кімнати). Вона мала один абонемент та одну читальну залу, книжковий фонд 
на час створення становив близько 40 тис. примірників, штат складався із 
п’яти осіб. Саме в цей час було закладено основи функціонування 
сьогоднішніх процесів, що здійснює бібліотека: комплектування та обробки 
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документів, бібліотечного та довідково-інформаційного обслуговування, 
систематизації та каталогізації тощо. Створювалися відділи, зростав фонд 
бібліотеки, поліпшувалося кадрове забезпечення. 

Другий етап – фундаментальний розвиток бібліотеки –80-і рр.. ХХ ст. У 
1980 р. введено в експлуатацію нову будівлю інституту бібліотека отримала 
нові приміщення, де й знаходиться по сьогодні. Вона займає три поверхи, має 
дві читальні зали на 120 посадкових місць, три абонементи, функціональні 
відділи. Є ще дві читальні зали у студентських гуртожитках. У нових 
комфортабельних умовах продовжували розвиватися традиційні напрями 
роботи бібліотеки. За 1984–1986 рр. співробітниками проведена значна 
робота щодо переведення фондів і каталогів бібліотеки на систему 
бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК). Достатнє бюджетне 
фінансування, планове науково обґрунтоване комплектування дозволило 
активно формувати фонд, який на початок 1990 р. зріс до 282 тис. 
примірників.  

Третій етап – 90-і рр. ХХ ст. Як і багато інших, бібліотека в 90-і рр. 
ХХ ст.  знаходилася у складному становищі, бо це були роки скорочення 
асигнувань на комплектування, пошук шляхів виживання в нових 
економічних та політичних умовах. Така ситуація негативно вплинула на 
формування фонду, масштаби діяльності, матеріальну базу. Але бібліотека 
зуміла зберегти свої фонди, а різке скорочення коштів на їх поповнення не 
вплинуло на якість комплектування. Незважаючи на перешкоди, колектив 
бібліотеки впевнено долав усі труднощі й просувався вперед, маючи чітку 
професійну позицію, спрямовану на подальший розвиток, створення нового 
іміджу бібліотеки, підвищення її авторитету.  

Початок ХХІ ст. – етап створення бібліотеки новітнього типу на основі 
впровадження сучасних комп’ютерних технологій. Цей етап пов’язаний з 
інноваційними змінами технологічних процесів бібліотеки, її автоматизацією. 
Перші кроки щодо автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів 
бібліотекою ХДУХТ були зроблені у 2003 р. Саме в цей час її основним 
завданням стає поєднання традиційних методів роботи з освоєнням 
комп’ютерних технологій. У 2005 р. за сприяння керівництва університету 
було придбано найновіше сучасне програмне забезпечення 
«УФД/Бібліотека». Саме цього року комп’ютеризовано майже всі відділи 
бібліотеки, встановлено та підключено до загальної університетської мережі 
десять комп’ютерів, створені автоматизовані робочі місця з індивідуальними 
параметрами, активно ведеться робота щодо створення електронного 
каталогу та допоміжних баз даних до нього.  

У 2005 р. створено web-сторінку бібліотеки. Наступні роки стали 
роками постійної розробки програмного забезпечення, удосконалення 
навичок роботи з програмою, велася робота щодо редагування та наповнення 
баз даних бібліотеки. Восени 2008 р. було організовано відділ інформаційних 
технологій та комп’ютерного забезпечення, на який покладено функції, 
пов’язані з удосконаленням технологічних процесів автоматизації бібліотеки, 
підтримкою програмного забезпечення, з упровадженням новітніх технологій, 
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подальшим освоєнням та розповсюдженням інноваційних процесів серед 
інших підрозділів бібліотеки.  

Сьогодні структура бібліотеки складається з п’яти відділів: 
комплектування та наукової обробки документів і організації каталогів; 
відділу обслуговування (3 абонементи, 4 читальні зали), інформаційно-

бібліографічного відділу, відділу інформаційних технологій та 
комп’ютерного забезпечення, відділу зберігання фондів (з сектором 
обмінного фонду, створеним). Фонд бібліотеки – близько 340 тис. 
примірників. Кожного року бібліотечний фонд поповнюється новими 
виданнями, значне місце відводиться комплектуванню документів за 
профілем університету, а саме з питань: обладнання переробних та харчових 
виробництв; технології харчування; технології хліба, кондитерських, 
макаронних виробів та харчоконцентратів; технології зберігання, 
консервування та переробки плодів та овочів; технології зберігання, 
консервування та переробки молока; технології зберігання, консервування та 
переробки м’яса; товарознавства та комерційної діяльності; товарознавства та 
експертизи в митній справі; експертизи товарів та послуг; обліку і аудиту; 
фінанси; економіки підприємства; міжнародної економіки; маркетингу; 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності; торгівлі; менеджменту 
організацій тощо. Особливу цінність бібліотечного фонду становлять наукові 
праці, підручники та посібники, написані вченими університету. У бібліотеці 
за всі роки існування зберігаються кандидатські та докторські дисертації, 
захист яких відбувся в університеті, і автореферати дисертацій. Бібліотека у 
своїй роботі поєднує традиційні та інноваційні методи.  

Бібліотека є членом Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних 
технологій м. Харкова. Починаючи з 2013 р., наукова бібліотека ХДУХТ 
приєдналася й стала учасником корпоративного проекту «Єдина картка 
читача бібліотек ВНЗ Харкова», що має забезпечити систему 
взаємообслуговування читачів у  бібліотеках вищих навчальних закладів 
Харківського регіону. Із кінця 2014 р. створено блог наукової бібліотеки 
ХДУХТ на платформі WordPress. 2015 р. бібліотеку було зареєстровано у 
соцмережі Facebook 

Із 2016 р. створено інституціональний репозитарій наукової бібліотеки 
ХДУХТ (http://elib.hduht.edu.ua/). Відділом інформаційних технологій та 
комп’ютерного забезпечення ведеться постійна робота з програмним 
забезпеченням Dspace та інформування стосовно реєстрації науковців 
університету в наукометричних базах даних. Згідно з рішенням Вченої ради 
ХДУХТ до відділу надаються електронні версії наукових та навчальних 
документів науковців нашого університету, що видані, починаючи з 2010 р. і 
по сьогодні. 

Із 29 квітня 2010 р. бібліотека носить назву Наукова бібліотека ХДУХТ. 
За останні роки значно активізувалась її наукова діяльність: проводяться 
науково-практичні конференції з подальшим виданням їх матеріалів, серед 
яких «Каталоги та інформаційний пошук» (2009), «Інтеграція бібліотек до 
соціально-комунікаційних процесів суспільства» (2010), «Розвиток 
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інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках» (2012), «Бібліотека 
інформаційного суспільства: інноваційні стратегії розвитку» (2013), «Шлях 
бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство» (2014), «Бібліотека і 
користувач у сучасному інформаційному середовищі» (2015), «Роль 
бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, 
освіта, наука» (2016), «Інформаційно-бібліотечний сервіс і користувач: новий 
формат взаємодії» (2017), «Бібліотека університету у контексті інтеграції до 
світового наукового інформаційного простору» (2018) 

Важливими формами просвітницької роботи є книжково-ілюстративні 
виставки до знаменних і пам’ятних дат, бібліографічні огляди літератури. 
Популярністю користуються й масові заходи, серед яких «День чаю», «День 
кави», виховний захід на тему: «Тютюн на лаві підсудних», краєзнавча 
вітальня «Мій Харків», свято «Масляна, масляна, яка ти красна!», 
літературно-музичний вечір пам’яті «Герої – різні, втрата – спільна», 
літературно-музичний вечір «Палахкотить як свічка праведна душа Кобзаря» 
та ін.; тематичні лекції-бесіди: «Герої Крут»; «Історія свята 8 Березня, або Ще 
раз про кохання»; «Сила волі Люди ни, або Тобі, щасливий першокурснику!»; 
«Дробицький Яр»; «Перший крок до пізнання історії української культури»; 
«З поля честі не відступила» (до 140-річчя від дня народження Лесі 
Українки); «Неахілесова п’ята, або чого може досягти Людина» та ін.); 
віртуальні виставки: «Слово, віддане народу…» (до 200-річчя від дня 
народження Т.Г. Шевченка», «На згадку про великого поета. Шевченко і 
Харків», «Душа поета» (виставка-презентація збірника віршів Олени 
Ткачової), «Славетний байкар Г.С. Сковорода» та ін. Бібліотека плідно 
працює в напрямі наукової роботи.  

Стратегічними завданнями НБ ХДУХТ сьогодні є вдосконалення 
інформаційного забезпечення навчального та наукового процесів, повна 
автоматизація процесів обслуговування, створення новітніх електронних 
ресурсів, удосконалення структури та наповнення інституціонального 
репозитарію, участь бібліотеки в національних корпоративних проектах 
тощо. У планах бібліотеки багато складних, але цікавих завдань, і ми 
сподіваємось, що загальними зусиллями зможемо втілити їх в життя. Для 
цього в Наукової бібліотеки ХДУХТ є фундаментальна основа (традиційні та 
електронні інформаційні ресурси бібліотеки), закладені роками традиції, 
творчий потенціал колективу та впевненість у подальшій увазі та підтримці 
керівництвом університету. 

Література 

1. Харківський державний університет харчування та торгівлі. Історичні 
кроки становлення та розвитку / О. І. Черевко, Л. М. Янчева, В. М. Михайлов 
та ін; за ред. О. І. Черевка; відпов. ред. А. С. Міносян. – Харків: Світ Книг, 
2017. – 234 с. 
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ПУБЛІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ 

 

Архівні установи сьогодні є значними інформаційними центрами, які, 
як зазначено в Законі України «Про Національний архівний фонд та архівні 
установи», не тільки забезпечують збереженість архівних документів, але й 
здійснюють роботу щодо популяризації архівної інформації готуючи 
довідковий апарат до інформації архівних документів, експозиції архівних 
документів, а також активну публікаційну діяльність, що спрямовано на 
ефективне використання відомостей, що містяться в документах 
Національного архівного фонду. 

Публікаційна діяльність архівів визначається як сукупність робіт з 
підготовки документальних публікацій, що включає визначення типу та виду 
публікації документів Національного архівного фонду, організацію 
підготовки публікацій, виявлення і відбір документів, вибір та передавання 
тексту, археографічне оформлення документів та створення до них науково-

довідкового апарату, формування оригінал-макета документальної публікації, 
роботу з видавництвом [2]. 

Архівні установи, здійснюючи публікаційну діяльність ініціювали 
зростання інтересу до використання інформаційного потенціалу архівних 
документів як науковцями, так й пересічними громадянами. Публікаційна 
діяльність архівних установ є найефективнішим засобом поширення архівної 
інформації, однією з форм використання документної інформації та 
найважливішим завданням архівів із задоволення інформаційних потреб 
користувачів. Публікаційна діяльність дає можливість вводити та 
використовувати у науковому обігу інформаційні джерела та архівну 
інформацію, що становить базу наукових досліджень з історії, економіки, 
літератури, мистецтва, краєзнавства тощо, даючи можливість всесторонньо 
пізнати історичні явища та процеси. Архівні установи здійснюють роботу 
щодо видання найрізноманітніших за тематикою та формою видань збірників 
документів, монографій, путівників, буклетів та ін. До основних форм 
публікації документів відносять друковані видання – серія, збірник, альбом, 
буклет, публікації в періодичних виданнях; публікація на плівкових носіях – 

мікрофільм, відеофільм; електронні публікації – бази даних, публікації в 
мережі Інтернет та довідкові публікації, що розкривають інформацію про 
склад та зміст документів Національного архівного фонду: довідники, 
каталоги, огляди, проспекти, покажчики. 

Публікаційна діяльність архівів ведеться за кількома напрямками: 
підготовка довідників; тематичних збірок документів; публікацій для засобів 
масової інформації, журналів, матеріалів науково-практичних конференцій. 

Державна архівна служба України здійснює роботу щодо координації 
діяльності архівів у підготовці публікацій архівних документів та архівної 
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інформації, роботи архівів з підготовки міжгалузевих та міжархівних 
публікацій, у тому числі серійних, а також публікацій, що готуються 
відповідно до договорів з науковими установами, закладами вищої освіти або 
окремими науковими працівниками, міжнародних договорів України і 
міжнародних договорів міжвідомчого характеру з архівними службами та 
іншими зацікавленими установами й організаціями іноземних держав [2]. 

До головних пріоритетів Державної архівної служби України на 2020 
рік, віднесено популяризацію архівних документів до пам’ятних дат, подій та 
ювілеїв визначних осіб в історії України. Серед індикаторів виконання 
означеного пріоритету зазначена «публікація збірок документів і матеріалів, 
присвячених визначним датам і подіям в історії України» [3].  

За даними Державної архівної служби України, публікаційна діяльність 
архівних установ у 2019 році здійснювалась у напрямку підготовки та 
публікації: 1) збірників документів, зокрема, «Коліївщина. 1768р. Т.1» 
(ЦДІАК), «Миколаївщина у вирі революційних подій: березень 1917 р. – 

квітень 1918 р.» (Держархів Миколаївської області), «Українська революція 
1917–1921 рр. Полтавський вимір. Події, постаті, документи. 1919–1921» 
(Держархів Полтавської області), «Насилля над цивільним населенням. 
Черкаська область.1941–1944» (Держархів Черкаської області); 2) довідників 
«Зведений каталог метричних книг, що зберігаються у державних архівах 
України: міжархівний довідник. Т. 10, кн. 1» (УНДІАСД), «Українська 
революція (1917–1921). Вінницька сторінка: бібліографічний довідник» 
(Держархів Вінницької області), «Державний архів Закарпатської області: 
путівник. Фонди дорадянського періоду. Т. 1» (Держархів Закарпатської 
області), «Архівні установи Київщини» (Держархів Київської області), 
довідник до архівного фонду № 378 «Миколаївський нотаріат архів Одеської 
контрольної палати» Т. 1 (Держархів Миколаївської області), «Державний 
архів Херсонської області. Фонди органів та організацій Компартії України та 
ЛКСМУ в Херсонській області: анотований реєстр описів» (Держархів 
Херсонської області); науково-популярні та інші видання «Горе 
переможеним. Репресовані міністри Української революції» (ЦДАВО, 
ЦДАГО), «Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України» 
(ЦДАГО), «Ми виїхали з Сокоринців …»: тревелоги родини Галаганів: 
документальна монографія» (ЦДІАК), «Митрополит Андрей Шептицький» 
(ЦДІАЛ), «Наш земляк Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон. История семьи 
Лавут-Яновских-Шнеерсон в Николаеве» (Держархів Миколаївської області), 
«Мультикультурне Поділля. Поседення Водички як віддзеркалення історії 
краю» та «Проскурівський погром 1919 року в документах: міфи та 
реальність» (Держархів Хмельницької області)  

Цікавою є низка видань Державного архіву Кіровоградської області, що 
виходять у серії «Архівні документи свідчать». Минулого року вийшло 
друком чотири таких видання. Видання «Спецпереселенці. З історії розвитку 
бавовництва на Херсонщині у 30-40 роки ХХ століття: збірник документів», 
визнано переможцем конкурсу «Краща книга Херсонщини». Продовжено 
роботу над періодичними виданнями держархівами Кіровоградської («Між 
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Бугом і Дніпром»), Хмельницької («Подільська старовина»), Черкаської 
(«Краєзнавство Черкащини»), Чернігівської («Сіверянський історичний 
архів» та «Архівний вісник») областей. Крім того, унікальне науково-

популярне видання «Культурна дипломатія Симона Петлюри: «Щедрик» 
проти «русского мира». Місія капели Олександра Кошиця (1919–1924)». 
Збірник архівних документів (автор-упорядник Тіна Пересунько) визначено 
переможцем конкурсу ім. Василя Веретенникова у галузі архівознавства, 
археографії і документознавства [4]. 

Слід також зазначити, що на рівень і активність публікаційної 
діяльності архівних установ впливають безліч факторів, головним серед яких 
є фінансування науково-дослідної роботи архівних установ України та 
наявність зв’язків з науковими установами та видавництвами, але не 
дивлячись на це, публікаційна діяльність архівних установ сьогодні має 
надзвичайне значення, адже саме через публікацію та оприлюднення 
відомостей архівних фондів, користувачі мають змогу отримати інформацію 
про архівні документи.  
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ФАХОВА ПІДГОТОВКА БІБЛІОТЕЧНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ: 
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Інституалізація фахової бібліотечної діяльності у первинному вигляді 
почалася тисячі років тому, проте бібліотекар як повноцінне професійне 
явище виникає з кінця XVII століття. І тільки у 1876 р. у Філадельфії було 
створено Американську бібліотечну асоціацію (The American Library 
Association) як перше професійне об’єднання бібліотекарів у світі [1]. 

В структурі бібліотечного знання склалася дисципліна, яка вивчає 
професію бібліотекаря і бібліотечного спеціаліста загалом – бібліотечна 
професіологія. Її поява відноситься до початку 90-х років ХХ століття. На цей 

https://archives.gov.ua/ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0991-18#Text
https://old.archives.gov.ua/Public-info/2020_priritet.pdf
https://old.archives.gov.ua/Public-info/2020_priritet.pdf
https://old.archives.gov.ua/Public-info/2020_02_12_pub_zv.pdf
https://old.archives.gov.ua/Public-info/2020_02_12_pub_zv.pdf
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час наявність тільки бібліотекаря не забезпечувала виконання бібліотекою 
всієї повноти суттєвих функцій, коли фактично відбулася диференціація 
спеціалістів, що працювали у бібліотеці. 

Бібліотечна освіта в Україні почалася лише у 1925 році у Харкові.  
Передумови наукового дослідження бібліотечної професії, розробка 

форм, методів, змісту підготовки бібліотечних фахівців створюються лише до 
початку 60-х років ХХ ст. Предметом комплексних спеціальних досліджень 
бібліотечна професія стає в середині 70-х років ХХ століття. Основними 
аспектами досліджень стають соціально-психологічні особливості діяльності 
бібліотечних фахівців, склад та динаміка кадрових ресурсів бібліотек, 
питання удосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації 
бібліотекарів. В 80-90-ті роки ХХ ст. актуальними стають статус і престиж 
бібліотечної професії, диференціація бібліотечної праці, кадрові ресурси, 
професійна міграція і мобільність кадрів, професійно-кваліфікаційна 
структура кадрів бібліотек. 

Професіологія вивчає роль і місце бібліотечної професії, закономірності 
історичного розвитку праці, прогнозування змін, зразків бібліотечної праці, 
професіографічні аспекти праці в бібліотеці, удосконалення системи освіти, 
кар’єри бібліотечних фахівців, професіональні об’єднання і асоціації, 
професійне самоусвідомлення бібліотекарів. 

Зміни, які відбулися в бібліотеці, бібліотечній системі в цілому, поява 
загальних особливостей у діяльності в соціально-комунікативній сфері 
впливають на зразок бібліотекаря як одиничного фахівця. Складність, 
багаторівневість, багатофункціональність діяльності в сучасній бібліотеці під 
впливом освоєння новітніх інформаційних технологій обумовили процеси 
диференціації та інтеграції праці бібліотечних спеціалістів. Діяльність 
бібліотеки забезпечується крім бібліотекаря, бібліоменеджерами, 
інформаційними спеціалістами, зокрема, інформаційними менеджерами, 
технологами інформаційних систем, програмістами тощо. Тобто виконати 
свої суспільні завдання бібліотека спроможна лише за умови колективних 
зусиль різних спеціалістів. Бібліотека стала багатопрофесійною організацією. 
В цих умовах виникає проблема відокремлення підготовки бібліотекарів від 
інших спеціалістів, визначення цілей, змісту, кваліфікації вимог в умовах 
розширення предметності бібліотечної праці і зміни засобів виробництва. 

Завдання, зміст та функції бібліотекаря в структурі діяльності сучасної 
бібліотеки впливають на професіональну свідомість бібліотекарів. Метою 
професійної освіти стає формування нового професійного мислення. Це 
передбачає осмислення бібліотечної діяльності в протиріччях принципів 
бібліотечно-інформаційних та загалом соціально-комунікативних процесів, 
передбаченні та прогнозуванні професійної діяльності в бібліотечній сфері. 

Характерними рисами професійного мислення є аналітична 
креативність, яка проявляється в здібності бачити динаміку явищ бібліотечної 
сфери, виявляти причинно-наслідкові зв’язки їх розвитку, визначити варіанти 
рішень професійних ситуацій, здійснювати пошук ефективних засобів 
рішення творчих завдань. 
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Що стосується поділу праці в бібліотеці, то він відбувається не за 
типами організаційно-функціональних структур, а відповідно до предметно-

змістовного аспекту діяльності. У цьому випадку розвиток простежується від 
документаліста – до інформаційного фахівця – когнітолога. 

В документально-інформаційній сфері України, яка представлена 
бібліотеками, органами НТІ, референтними службами систем державного 
управління і управління наукою, і виробництвом, громадськими установами, 
книговидавничими і книготорговельними підприємствами, підприємствами 
зв’язку, музеями, архівами, комерційними службами, біржами в період 
інформатизації суспільства відбувається кристалізація професій – 

«документаліст», «інформатик». 
Компонентно-параметричне описання професійної діяльності та її 

використання у процесі організації навчання бібліотекарів та інших 
спеціалістів для соціально-комунікативної сфери відкриває подальші 
можливості для розробки ментальних моделей навчання і переводу навчання 
на нові технології, зокрема, автоматизовані навчальні програми. 

В сучасних умовах найбільш досконалою формою професійної 
діяльності є перетворювальна, інноваційна, творча діяльність спеціаліста. 

Сучасні бібліотекарі мають бути підготовлені до здійснення діяльності, 
яка розвивається, в тих кластерах інфраструктури суспільства, які вони 
можуть займати як фахівці [2]. 

Різниця у підготовці спеціалістів документально-інформаційної сфери 
не повинна різнитися по змісту підготовки, яка закладає основи професійного 
світогляду. 

З 2016 року в Україні впроваджується нова навчальна спеціальність 
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», що має сприяти більш 
комплексній підготовці фахівців бібліотекарів, документознавців та 
архівістів. Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи 
заповнює відчутну прогалину у сфері документознавчо-інформаційних кадрів 
у інфраструктурі нашої держави, що відкриває один із резервів для 
подальшого вдосконалення і розвитку нових економічних відносин та 
поліпшення рівня управління виробництвом. Такий фахівець у змозі 
розробити, впровадити та забезпечити функціонування єдиного в організації 
технологічного процесу документування й роботи з документною 
інформацією на основі використання сучасних автоматизованих технологій 
(складання, опрацювання й оформлення документів, реєстрація, облік руху, 
контроль виконання, довідково-інформаційна робота, зберігання тощо). Нове 
спрямування у підготовці таких фахівців дозволить їм брати участь у 
постановці завдань проектування, експлуатації і вдосконалення новітніх 
інформаційних технологій, що будуються на застосуванні комп’ютерної 
техніки, проектуванні й актуалізації баз і банків даних. 

Отже, процес розвитку бібліотечної професіології сьогодні триває, а з 
огляду на всеохоплюючі процеси інформатизації суспільства, сучасний 
бібліотекар передусім постає як знавець інформології як науки про 
інформацію загалом, а також як фахівець дотичний до сфери інформаційних 
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технологій, проте це не має виключати необхідності формування 
комплексних знань про організацію бібліотечної справи та книгознавства. 
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СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА – ПРОСТІР ДЛЯ НАВЧАННЯ  

Й КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Еволюція бібліотек все частіше відбувається відповідно до нових вимог 
і запитів соціуму і здійснюється за рахунок розвитку їх інформаційних 
функцій і послуг, створення власних та об’єднання сторонніх, особливо 
електронних, інформаційних ресурсів, надання доступу до різних, в тому 
числі світових, інформаційних ресурсів в Інтернеті та ін. Бібліотеки 
перетворюються на місце комунікаційного та інформаційно-культурного 
простору. 

На сучасному етапі в умовах соціально-економічних змін в країні та 
світовому інформаційному просторі взагалі, бібліотека шукає шляхи 
реалізації своїх функцій в умовах трансформації та нових інноваційних форм 
і методів роботи в сфері культури. Все це об’єктивно створює нові 
можливості та напрямки для розвитку бібліотек. 

В 90-х рр. ХХ століття на хвилі впровадження  процесу інформатизації 
та розвитку глобального інформаційного суспільства в науково-

інформаційній діяльності бібліотекарі починають запроваджувати в обіг нову 
термінологію «медіатека», «інформотека», «відеотека», «віртуальна або 
гібридна» бібліотеки. Однак, спочатку це були бібліотеки, де збирали різні по 
формі документи і надавали їх користувачам на більш високому сервісному 

рівні.  
На початку ХХІ століття нагальним постало питання в державній 

інформаційній політиці реорганізації бібліотеки в інформаційно-

автоматизований центр, який обслуговував би користувачів як в локальному, 
так і у віддаленому режимі і надавав їм широкий комплекс послуг. Іншими 
словами, це електронна бібліотека – тематично орієнтована чи структурована 
іншим чином система доступу до віддалених чи локальних електронних 
ресурсів, що здатна обслуговувати локальних чи віддалених користувачів [1]. 

Проте в останні роки значно збільшилась кількість досліджень, як на 
теоретичному, так і на практичному рівні, які мають на меті виокремлення 
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бібліотеки як соціально-культурного центру, наповнення її діяльності 
культурно-дозвіллєвими функціями. Отже, бібліотекам надається статус  
центру роботи з книгою та інформацією, центру спілкування і дозвілля, 
центру розвитку інтелектуального та творчого потенціалу споживачів 
інформації. Як соціально-культурний центр бібліотека відіграє суттєву роль в 
розвитку суспільства, обслуговує усі категорії читачів, розповсюджує правові 
знання. Роль бібліотек як соціально-культурних центрів постійно зростає у 
сфері освіти та культури. 

Традиційно до форм заходів, які проходять у бібліотеках відносяться 
презентації книг, зустрічі з видатними письменниками та митцями, 
громадськими й політичними діячами, літературно-музичні вечори, «круглі 
столи», виставки художніх творів, диспути, вікторини, конкурси, лекторії з 
різноманітної тематики, клуби за інтересами. Також активно впроваджуються 

в практику роботи бібліотек сучасні форми роботи: відеолекторії, віртуальні-
виставки, інтерактивні форми – поліфонічні мозаїки нової літератури, 
періодичних видань, бліц-інтерв’ю, дебати, книжкові композиції, анонси 
ювілеїв на наступний місяць, афіші визначних дат, фестивалі літератури, 
літературні челенджі для дітей, театралізації літературних творів, онлайн-

майстеріні, віртуальні-екскурсії тощо Яскравими прикладами бібліотек, як 
простору для навчання й культурно-дозвіллєвої діяльності в м. Маріуполі є 
Центральна міська публічна бібліотека ім. В.Г. Короленка та її структурні 
філії [4], Донецька обласна бібліотека для дітей м. Маріуполі [3] й Наукова 
бібліотека Маріупольського державного університету [2]. В своїй діяльності і 
в реаліях сьогодення співробітники бібліотек знаходять нові форми і засоби 
роботи з різними віковими  категоріями користувачів для задоволення їх 
інформаційних, наукових, комунікативних та творчих потреб.  

Отже, актуалізоване питання потребує більш глибокого та подальшого 
дослідження й пошуку нових практичних реалізації. Оскільки майбутнє 
бібліотек в соціокультурних, дозвіллєвих центрах з неформальним 
спілкування користувачів і організацією  зустрічей з цікавими людьми. 
Розвиваючись, трансформуючись і адаптуючись, бібліотека залишається 
культурно-цивілізаційним феноменом з функціями суспільного інституту, що 
володіє універсальною компетенцією, яка включає всі досягнення культури та 
цивілізації. 
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КРИТЕРИИ И УРОВНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ БИБЛИОТЕКАРЯ-КОМПЛЕКТАТОРА 

 

Логистическая компетенция библиотекаря-комплектатора – 

интегративное качество личности, выражающееся в способности 
осуществлять профессиональную деятельность, направленную на 
оптимизацию процессов комплектования библиотечного фонда, посредством 
управления логистическими потоками, а также способность к рефлексии 
профессиональной позиции. Оценка сформированности логистической 
компетенции является уровневой. Под уровнем сформированности 
компетенций Л.В. Шкерина, М.Б. Шашкина и А.В. Багачук понимают 
«степень полноты освоения всех ее [компетенции] элементов» [7, с. 96]. Мы 
же разделяем позицию белорусского педагога И.В. Краско, которая считает, 
что «организация учебного процесса должна способствовать поэтапному 
формированию профессиональных компетенций слушателя» [3, с. 163], и под 
уровнем сформированности логистической компетенции библиотекаря-

комплектатора будем понимать поуровневую сформированность её 
структурных компонентов. 

Разработанная нами модель формирования логистической компетенции 
библиотекаря-комплектатора включает мотивационный, когнитивный, 
деятельностный и оценочный компоненты. Придерживаясь утверждения 
Н.В. Пахаренко и И.Н. Зольниковой о том, что структурные компоненты 
компетенции могут выступать в качестве критериев оценки уровня 
сформированности компетенции [6, с. 310], условимся, что обозначенные 

структурные компоненты в разработанной нами модели будут тождественны 
критериям оценки результатов профессиональной подготовки – 

мотивационному, когнитивному, операциональному и деятельностному. 
Установление критериев, используемых в нашей модели, предопределяет и 
компетентностный подход [4]. Каждому из этих критериев соответствуют 
заданные показатели сформированности логистической компетенции 
библиотекаря-комплектатора (Таблица 1): 

На основании представленных критериев и заданных для них 
показателей сформированности логистической компетенции библиотекаря-

https://bibliokids-mrpl.com.ua/uk/
http://marlibrary.com.ua/index.php


28 

 

комплектатора необходимо выделить уровни проявления (выраженности) 
этих критериев. 

 

Таблица 1. – Критерии и показатели сформированности 

логистической компетенции библиотекаря-комплектатора 

Критерии Показатели 
Методы 

диагностики 
Мотивационный 1.  Понимание необходимости единого управления 

информационным, документным, и финансовым пото-

ками в комплектовании библиотечного фонда. 
2.  Потребность в постоянном самообучении и само-

совершенствовании логистической компетенции. 
3.  Стремление к лидерству в использовании знаний и 
умений логистической компетенции в деятельности 
направленной на комплектование библиотечного фонда. 

Наблюдение, 
анкетирование 

Когнитивный 1.  Полнота знаний о сущности потоков (информа-

ционного, документного, финансового), функциони-

рующих в комплектовании библиотечного фонда. 
2.  Знание основных и альтернативных источников 
комплектования библиотечного фонда, методик расчета 
финансирования текущего комплектования. 
3.  Знание характерных особенностей проведения закупок 

документов (в зависимости от типа, вида и формы). 

Тестирование 

Деятельностный 1.  Умение составлять документацию, содержащую 
технические требования, условия подключения, доставки 

и иные описательные характеристики на закупку (заказ) 
документа. 
2.  Умение применять в практической деятельности 
законодательную и нормативную базу, регулирующую 
процесс комплектования фонда. 
3.  Наличие навыков в изучении конъюнктуры документ-

ного рынка и применение ее результатов в комплекто-

вании фонда. 

Наблюдение, 
анкетирование 

Оценочный 1.  Обоснованность и рациональность использования 
источников комплектования библиотечного фонда. 
2.  Способность свободного ориентирования в информа-

ционных ресурсах, которые служат в помощь текущему 

комплектованию. 
3.  Самостоятельность в своих оценках и практических 
действиях относительно интерактивной структуры 
комплектования фонда. 

Наблюдение, 
анкетирование 

 

Теоретический анализ педагогической литературы позволил выявить 
деление трех уровней, которое является часто встречающимся и наиболее 
принятым. Представителями такого трехуровневого деления являются 
Е.Н. Трубина, А.П. Усова, Т.А. Шкерина и др. Между тем, В.П. Беспалько 
считает, что «уровень мастерства человека обусловлен степенью усвоения 
информации о деятельности» и выделяет четыре уровня усвоения 
(ученический, алгоритмический, эвристический и творческий) [1, с. 54, 56]. 
Д.В. Боброва дополняет общепринятое мнение и выделяет пять следующих 
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уровней: допрофессиональный (очень низкий), репродуктивный (низкий), 
фиксированный (ограниченный), продуктивный (высокий), креативный 
(наивысший) [2, с. 109]. Применительно к сформированности логистической 
компетенции библиотекаря-комплектатора выделим три уровня – низкий 
(репродуктивный), средний (продуктивный) и высокий (креативный). 
Охарактеризуем каждый из них. 

Репродуктивный уровень (фрагментарный характер деятельности) 
выражен наличием поверхностных, бессистемных знаний сущности и 
содержания логистических потоков, возникающих в процессе 
комплектования библиотечного фонда. Характеризуется интуитивным 
выбором решения производственных вопросов с применением личного 
опыта, который является слабо осмысленным; наличием трудностей при 
самостоятельном выполнении практических задач, связанных с заказом 
литературы, составлением технической документации для осуществления ее 
закупки, планированием финансовых средств на приобретение 
информационных ресурсов для библиотеки, наличием постоянной 
необходимости в помощи при самостоятельном решении таких задач. 

Продуктивный уровень (ситуативный характер деятельности) 
характеризуется знанием сущности и содержания логистических потоков, 
возникающих в процессе комплектования библиотечного фонда. Выражает 
понимание значимости логистических потоков в управлении развитием 
фонда библиотеки. Так, продуктивному уровню свойственно осознанное 
применение освоенных алгоритмов деятельности при решении 
производственных задач на основе собственного осмысленного опыта. 
Продуктивный уровень предполагает наличие ситуационной помощи при 
выполнении отдельных производственных операций и процессов. 

Креативный уровень развития логистической компетенции проявляется 
в однозначном понимании роли логистических потоков, возникающих в 
технологическом процессе комплектования библиотечного фонда, их 
значимости. Наличием четкого понимания современных аспектов развития 
книжного рынка, стоимости и значимости цифровизации информационной 
среды. Видоизменение отдельных сегментов книжного рынка 
предусматривает системные знания у библиотечного специалиста 
(библиотекаря-комплектатора) о наличии поставщиков и издателей печатной 
продукции, агрегаторов и информационных компаний, представляющих 
отечественные и зарубежные электронные ресурсы. Креативный уровень 
характеризуется способностью к свободному ориентированию в 
информационных ресурсах, которые служат в помощь текущему 
комплектованию. Такой уровень выражен наличием самостоятельного 
осмысленного принятия решений, связанных с отбором и оценкой 
документов для дальнейшего их включения в библиотечный фонд при 
недостаточном либо дополнительном финансировании, способностью дать 
аргументированный отчет практическим действиям, которые были 
выполнены без какой-либо помощи. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ЯК ПРОСТІР ВЗАЄМОДІЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ 
БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ М. КРЕМЕНЧУКА ТА КОРИСТУВАЧІВ 

 

Комунальний заклад культури «Кременчуцька міська централізована 
бібліотечна система для дорослих» є одним із соціально-просвітницьких, 
освітніх та культурних осередків для населення Кременчука, що 
трансформувався протягом тривалого часу в результаті нововведень в 
діяльності бібліотечних установ міста. Бібліотечні установи міста повинні 
постійно бути готові до викликів часу та глобальних змін в інформаційному 
просторі як України, так і світу, тому трансляція  інформації, знань в 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23220645
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онлайновому режимі спонукає бібліотеки міста активно використовувати в 
своїй роботі досвід  впровадження сучасних інформаційних технологій з 
метою створення власного віртуального інформаційного середовища та 
пошуку нових форм представлення своїх ресурсів, послуг та бібліотечної 
установи взагалі в мережі Інтернет як сучасного інформаційного центру, який 
повинен трансформуватися  та завоювати увагу «веб-покоління 
користувачів», які більше налаштовані відвідувати книгозбірню віртуально.   

Сучасну бібліотеку спонукають до виходу та постійного перебування в 
мережі Інтернет та розміщенні свій контент в соціальних мережах такі 
причини: 
1)  познайомити Інтернет-користувачів з бібліотеками міста, їхніми послугами, 
стати для них необхідними, цікавими, інноваційними, мобільними;  
2)  створювати цифровий зручний, популярний, доступний бібліотечний контент; 
3)  не тільки задовольняти інформаційні потреби користувачів, які досконало 
володіють мобільною технікою, а трансформувати бібліотечні технології для 
роботи з мобільним Інтернетом та мобільним контентом [1]. 

Згідно дослідження Research & Branding Group майже половина 
українців користується Facebook, далі за популярністю йдуть YouTube (30%) 
та Instagram (27%) (Рис. 1), а найбільший інтерес у користувачів соцмереж 
викликає розважальний та пізнавальний контент [2], тому саме ці соцмережі 
були обрані централізованою бібліотечною системою для дорослих міста 
Кременчука з метою спілкування кожного структурного підрозділу зі своїми 
користувачами, популяризації читання, послуг бібліотеки, створення іміджу 
бібліотечної установи. 

 

 

Рис. 1. Результати дослідження Research & Branding Group щодо 
популярності соцмереж в Україні. Травень 2018 – березень 2019 рр. 

 

Кожен структурний підрозділ обслуговування Централізованої 
бібліотечної системи для дорослих та Центральна міська бібліотека мають 
свої Facebook-сторінки; Instagram-сторінки мають – Юнацький відділ, Відділ 
літератури іноземними мовами та Відділ абонементу; Відділ літератури 

Травень 2018 р. 

Березень 2019 р. 
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іноземними мовами використовує в своїй роботі месенджер Viber з метою 
ознайомлення користувачів відділу з новою літературою, послугами та 
заходами відділу, а також для оперативного надання інформації щодо 
розкладів у розмовних клубах польської, німецької та англійської мовами 
відповідно з волонтерами ЄВС та Корпусу Миру.  Слід зазначити, що 
унікальність та цікавість контенту – це найважливіший і найбільш вагомий 
параметр для контенту веб-сайту та соцмереж.  

Комунальний заклад культури «Кременчуцька міська централізована 
бібліотечна система для дорослих» також має свій веб-сайт 
(http://cbsbook.com.ua/) (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура та послуги веб-сайту Кременчуцької міської 

централізованої бібліотечної системи для дорослих 

 

Щодо веб-сайту бібліотечної системи для дорослих міста Кременчука 
можна сказати, що з  позиції  популяризації  та  просування  бібліотечних  
ресурсів він відповідає основним критеріям ефективного функціонування веб-

сайту, а саме: зручність інтерфейсу та простота навігації; професійний 
дизайн, витриманий в єдиному стилі: перелік основних рубрик та послуг з 
урахуванням інформаційних потреб користувачів; змістовність наповнення, 
тобто розподіл рубрик за видами інформації; довідкова, в тому числі й 
фактографічна інформація, про бібліотеки для дорослих м. Кременчука тощо.  

Таким чином, веб-комунікації системи «читач-бібліотека»  
відбуваються  через сайти бібліотек та соціальні мережі. Слід зазначити, що 
для підтримки популярності соціальної мережі відділу обслуговування  
необхідно дотримуватися певних вимог, а саме: 

http://cbsbook.com.ua/
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1)  постійно моніторити відгуки користувачів; 
2)  тестувати та врегульовувати час публікацій; 
3)  проводити розіграші та акції; 
4)  оперативно реагувати на коментарі та звернення користувачів; 
5)  підтримувати постійність постів; 
6)  здійснювати знайомство з персоналом структурного підрозділу, що не 
тільки створить позитивний імідж структурного підрозділу, а й приверне 
більшу кількість відвідувачів бібліотеки. 

Варто зазначити, що активне бібліотечне Інтернет-спілкування з 
онлайн-аудиторією щодо поповнення фонду новою літературою, 
запланованих заходів, поширення цікавої та корисної багатоаспектної 
інформації, інтернет-опитування, цікавих рекомендацій та відгуків, в тому 
числі й про книги  користувачів Інтернету та працівників бібліотеки, створює 
дружню атмосферу та імідж бібліотечної установи як культурно-дозвіллєвого 
простору, що, в свою чергу, впливає на те, що про бібліотеку дізнаються друзі 
та знайомі. А це, в свою чергу, сприяє залученню до веб-ресурсу нових 
людей. 

За статистикою, соціальні мережі другі  за  показником  відвідуваності  
сайти  після  пошукових  систем, а тому їх активне використання є важливим 
майданчиком для реклами бібліотечних послуг. Тому від відображення 
інформаційного наповнення сайту в соцмережах  прямо залежить його 
відвідуваність, тобто це вказує на те, що соціальні мережі явно  або побічно є 
важливим важелем пошукової оптимізації  бібліотечного сайту. Виходячи з 
цього, на даний момент для сучасної бібліотеки сторінки в соцмережах є 
одним з найважливіших, найменш витратних та найбільш зручніших 
майданчиків реклами свої діяльності та  послуг. Так можна, наприклад, 
залучати громадськість до різноманітних обговорень, що дасть можливість 
визначити пріоритетні шляхи розвитку бібліотеки,  оголошувати конкурси 
серед своїх користувачів або просто нагадувати їм про заборгованість тощо [1].  

Саме для ефективного використання соціальних мереж кожний 
структурний підрозділ ЦБС для дорослих визначився з найбільш 
оптимальною для себе соцмережею, орієнтуючись на свою аудиторію 
користувачів, навчився якісно просувати свою сторінка та зорієнтувався в 
можливостях для бібліотеки в соціальних мережах.   

Сьогодні в період тотального розвитку електронних комунікацій 
структурні підрозділи Кременчуцької міської централізованої бібліотечної 
системи для дорослих вже стали активними учасниками соціальних медіа, що 
сприяє розвитку їх відносин та формуванню думки їх цільової аудиторії. 
Використовуючи свої соцмережі як  віртуальний простір для обговорення та 
просування послуг не шляхом впливу на аудиторію, а як спосіб взаємодії, 
позиціонуючи себе як реально, так і віртуально, публічні бібліотеки  
інтегруються у національний, світовий інформаційний простір, тобто у 
єдиний медіапростір, тим самим збільшуючи кількість своїх користувачів, 
читачів, прихильників, віртуального оточення.  

Отже, для публічних бібліотек міста Кременчука веб-сайт, соціальні 
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мережі Facebook та Instagram є основними та важливими каналами 
популяризації власної діяльності, взаємодії  зі своєю аудиторією, що в свою 
чергу, спрощує взаємозв’язок бібліотека – читач, моніторинг їх запитів, 
інформаційних потреб та рекомендацій. 
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ЧИТАННЯ І ПЕРЕКЛАД КНИГ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ 

 

Із відомої пам’ятки давньоруської літератури «Ізборника Святослава» 
(1076) дійшли до сучасного читача слова чорноризця Храбра, сповнені 
глибокої пошани до читання книг: «Добро є, браття, читання книжне, 
особливо кожному християнину, блаженні ті, хто усім серцем проникає у 
смисл його […]. Вуздечка коневі – спрямування і утримання його, праведнику 
ж – книги. Не будується корабель без цвяхів, ні праведник (не буває) без 
читання книжного […]. Окраса воїна – зброя, корабля – вітрила, праведника ж 
– читання книжне». Давньоруський читач знав ціну книгам, які прийшли на 
Русь із прийняттям християнства і поважав тих, хто вмів читати й писати. 

До читання та письма наші предки ставилися з особливою повагою. До 
нас дійшли свідчення, що писемність на Русі існувала ще до прийняття 
християнства. Збереглися записи давніх арабських мандрівників, які свідчили, 
що слов’яни фіксували купівельні грамоти «чертами і резами». 
Докириличною абеткою користувалися укладачі «Велесової книги», яка є 
об’єктом прискіпливого вивчення мовознавців. Поки невідомо, якою абеткою 
користувалися герої фольклору, але взірці усної народної творчості донесли 
до нас свідчення, що Ілля Муромець, герой билин Київського циклу, після 
свого зцілення попрямував до Києва, а по дорозі зрубав могутнього дуба і на 
місці сильного удару копитом свого коня спорудив капличку з написом: 
«Ехал сильный могучий богатырь Илья Муромец, сын Иванович» («Зцілення 
Іллі Муромця»).  

У билині «Три поїздки Іллі Муромця» герою твору зустрічається 
«горюч-камень», на якому написано: «А во дороженьку ту ехать – убиту 
быть,/ А во другую-то ехать – женату быть, / А во третью-то ехать – богату 

http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream%20/123456789/9694/1%20/Pasmor_Frolova.pdf
https://www.rbc.ua/ukr/news/sostavlen-reyting-populyarnosti-sotsialnyh-1555070035.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/sostavlen-reyting-populyarnosti-sotsialnyh-1555070035.html


35 

 

быть». Богатир, зрозумівши написане, обрав для себе найважчий шлях. Отже, 
Ілля Муромець, як і інші богатирі – Святогор, Олексій Попович, Добриня 
Микитович – про що свідчать фольклорні твори, були письменними. З ними 
листувався князь Володимир, запрошуючи могутніх захисників землі 
слов’янської знищити «Ідолища поганого». Твори більш пізнього епосу 
доносять до нас свідчення, що письменними були і Василь Буслаєв, і Садко, і 
жінки, супутниці билинних героїв. Українська народна творчість донесла до 
нас приказки, у яких засвідчена повага до навчання: «Азбука – то до мудрості 
дорога», «Спочатку аз та буки, а потім підуть і науки» [2, с. 313]. 

Література Київської Русі могутнім струменем почала розвиватися 
після прийняття християнства у ХІ–ХІІ ст. і складається як з оригінальних, 
так і з перекладних пам’яток. Для перекладу обирались твори візантійських 
авторів, твори яких відіграли вирішальну роль у перемозі нового вчення над 
язичницьким. Перекладна література мала великий вплив на оригінальне 
письменство, зчаста визначаючи його жанри, композицію, ідейний зміст. Як 
слушно зазначив В. Шевчук, «…найдавніша писемна література на нашій 
землі постала на основі двох джерел: усної словесності, твореної продовж 
попередніх віків, а з прийняттям християнства – із засвоєння візантійсько-

болгарського культурного експорту» [3, с. 22]. 
Ранніми з перекладної літератури у слов’янському світі книги були ті, 

що входили до Старого і Нового Заповітів Біблії – пам’яток староєврейської 
та християнсько-грецької літератури. У епічній частині Старий Заповіт подає 
староєврейські міфічні перекази про створення світу, про життя першої 
людської пари – Адама і Єви в раю, чудесному гаю, створеному богом, про 
порушення людьми божественної заборони і вигнання їх з раю. Далі 
розповідається про життя перших людей і їхнє потомство аж до того часу, 

коли розгніваний бог вирішив знищити рід людський потопом, залишивши з 
усіх людей тільки праведника Ноя з його сім’єю; про міфічну історію 
єврейського народу, який під проводом Мойсея виходить із єгипетського 
рабства шукати місце «землі обітованої»; про утворення староєврейського 
царства, його поділ і зруйнування ассирійцями і вавилонянами, про 
вавилонський полон і повернення на батьківщину. 

У Новому Заповіті розповідається про чудесне народження, життя, 
вчення, чудеса, смерть і воскресіння Ісуса Христа, про останні часи людства, 
про кінець світу і «страшний суд» над живими і мертвими. Нагадаємо, що 
першими перекладеними біблійними книгами були спочатку «Євангелія» 
тобто життєписи Ісуса Христа, відомі ще з перекладів Кирила і Мефодія під 
час їхньої місіонерської діяльності у слов’янських землях, потім – «Псалтир» 
– зібрання гімнів для співу під час богослужінь. Поступово відбуваються 
переклади «Апостола», у якому розповідається про місіонерську діяльність 
учнів Ісуса Христа, подальших творів. Повне ж зібрання біблійних книг для 
слов’янського читача з’явиться після видання «Острозької Біблії» Іваном 
Федоровим у 1578 р. 

Біблійні книги відкривали оберненому в християнство читачеві цілий 
світ різноманітних нових настроїв і образів, виховували неофітів у смиренній 
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покорі новому божеству. Багаторазово теми, мотиви, образи біблійних книг 
були використані наступною літературою. В історію слов’янської культури 
увійшло «Остромирове Євангеліє» (1056–1057) як неперевершений зразок 
давньослов’янського мистецтва рукописної книги та «Пересопницьке 
Євангеліє» (1556–1561), яке справедливо вважається важливою віхою в 
історії розвитку української мови. Отже, перші переклади Біблії, які мали 
практичне, настановче значення, підготували підґрунтя для перекладів 
літератури світського, художнього спрямування. У Київській Русі протягом 
ХІ-першої половини ХІІІ ст. перекладалися наукові збірки («Фізіолог»), 
історичні та літературні твори («Історія іудейської війни Йосифа Флавія»), 
«Бджоли», «Ізмарагд» – збірки повчань та сентенцій.  

Як засвідчує літопис, Ярослав Мудрий зібрав писців, які перекладали з 
грецької і написали багато книжок, що зберігалися у соборі Софії Київської – 

першій бібліотеці на Русі [1, с. 89]. Ярослав Мудрий увійшов в історію як 
організатор перекладу і переписування книг та як фундатор першої 
бібліотеки, до чого він доклав багато зусиль. Збереглися в історії Київської 
Русі імена князя Миколи Святоші, який повелів у 1142 р. перекласти з 
грецької «риторські книги»; він витрачав на книги свою казну і дарував їх 
Києво-Печерському монастирю (а це задоволення було досить вартісним), 
Володимира Васильовича, галицького князя, «філософа на троні», який 
заохочував до читання книг своє оточення. 

Роль давніх бібліотек Київської Русі величезна. Вони зберегли для 
нащадків найцінніші пам’ятки старовини. На думку багатьох дослідників, у 
Київській Русі з Х ст., включно до 1240 р., було в обігу не менше 90 тисяч 
одних лише богослужбових книг. Загальна ж кількість книг визначається у 
130-140 тисяч томів. Відомий і ще один цікавий факт: «Ізборник» Святослава 
1073 р. містить, окрім церковних творів, статті з граматики, поетики, логіки, 
загадки. До «Ізборника» додано список книг, які церква забороняла читати 
вірянам. Це був перший приклад цензури. Згаданий додаток цікавий тим, що 
до нього внесено чимало книг світського змісту, що були в обігу в ХІ ст., але 
до нас не дійшли. 

Слід зазначити, що Русь почала читати спочатку чуже через переклади, 
а потім творити своє, високохудожнє і глибоко патріотичне. Про це свідчить 
багатобарвна давньоруська та давньоукраїнська література. Зважаючи на 
багатомовність населення Київської Русі, а потім й української держави, 
орієнтуючись на свого читача, українські письменники писали свої твори 
латиною, польською та староукраїнською мовами, а зчаста і самі ці твори 
перекладали для тих, хто володів мовою іншою. Київський митрополит і 
філософ Климентій Смолятич (ХІІ ст.) писав, що він читав «Гомера, і 
Аристотеля, і Платона, які серед грецьких стовпів найславетнішими були». 

На жаль, ми не маємо достеменних свідчень про влаштування та 
систему діяльності шкіл періоду Київської Русі та методичне забезпечення 
навчанню читання, але з фольклору, з перших самобутніх творів Київської 
Русі опосередковано дізнаємося про пріоритети у вихованні та навчанні. 
Використовувалася народна педагогіка для виховання працьовитості, що 
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засвідчене у великій кількості приказок та прислів’їв, у казках про 
працьовитих героїв, у піснях. Важливим засобом виховання давньоруські 
вчителі вважали  «книжне навчання», тому у творах давньої літератури 
присутні більшою чи меншою мірою питання «шанування книжного».  

Педагогічні уявлення епохи Київської Русі тісно перепліталися з 
релігією, тому всі твори мали християнсько-повчальну форму. Але ми 
спостерігаємо, як крізь релігійну оболонку просочується ідея виховання 
молоді засобами природи, засобами історії. І все це стає глибоко 
патріотичним аспектом у світогляді підростаючого покоління. До послуг 
наймолодших учнів приходили на допомогу прислів’я і приказки про 
виховання, про батьків, про любов до Вітчизни, про моральні якості. 
Використовуються замовляння, колискові пісні, загадки, казки, зразки 
календарної та обрядової поезії. Для просвітницької діяльності вже у школах 
дітей ознайомлювали з першими письмовими здобутками (азбуками) Діти 
вивчали азбукі за «Азбуковниками» та за «Псалтирем». Літопис указує, що у 
988 році Володимир «послав збирати у кращих людей дітей і віддавати їх до 
навчання книжного». Літописи свідчать про влаштування шкіл у Києві, 
Новгороді, Курську, Чернігові, у Полоцьку, в Галичі та Галицькій землі, в 
інших містах Київської Русі. 

Шлях до книжного пізнання починався з азбуки. Важко було тому, що у 
слов’янській абетці кожна літера позначалася словом. Це додавало дитині 
додаткової роботи із запам’ятовування усіх словосполучень. Під час 
заучування літер вчитель спочатку вимовляв їх, а потім діти хором 
повторювали почуте до того часу, поки не запам’ятовували. Про це 
збереглася приказка: «Азбуку вчать, на всю хату кричать». Але це був не 
просто крик, а проспівування з тонічними наголосами всієї абетки. Із 
задоволенням сприймалося закінчення роботи: «Юс та іжиця – справі кінець 
ближиться». Виготовлення книг у Київській Русі було високорозвиненим 
мистецтвом. Для збереження книг виготовлялися спеціальні палітурки з 
липової дошки, яку обтягували шкірою. Афоризм «Прочитати від дошки до 
дошки» засвідчив, що книгу слід читати до кінця.  

Про важливість виховання молоді на прикладі героїчних осіб рідної 
землі говориться у одному з перших творів на Русі «Слові про Закон і 
Благодать» митрополита Іларіона; про необхідність «читання книжного» 
говориться у писанні Іоанна, маловідомого книжника; про необхідність 
вивчати рідну історію говориться у «Повісті минулих літ» літописця Нестора. 
Зі словами «малою справою отримати милість божу» звертається до нащадків 
Володимир Мономах у своєму «Повчанні». Він давав настанови: «Найбільш 
за все убогих не забувайте, […] годуйте і подавайте сироті, і вдовицю 
виправдовуйте самі, а не давайте сильним губити людину…». Маємо підставу 
зробити припущення, що серед шкільного читання були присутні й афоризми 
з перекладного збірника «Бджола», з «Повісті про Акіра Премудрого», з 
багатьох інших відомих та маловідомих перекладних творів. Та перед 
вивченням питання про літературу для читання у школах Київської Русі 
постає багато питань, зокрема, коли саме у шкільне читання прийшла перлина 
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давньої літератури – «Слово о полку Ігоревім» чи «Слово о погибелі Руської 
землі»? Отже, якщо досить розлогу інформацію про багату самобутню 
літературу Київської Русі ми маємо, то про її присутність у київських школах 
тієї пори досліджень ще обмаль. І вони на часі. 
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(різноманітність жанрів) 
 

У доповіді розглядається проблема розвитку книжної культури 
Київської Русі у контексті жанрів книги, її читання, перекладу і написанні 
нових творів.  

На думку авторитетних вітчизняних і зарубіжних дослідників 
(С. Єфремов, М. Грушевський, М. Возняк, В. Адріанова-Перетц, П. Толочко, 
М. Попович, М. Наєнко, О. Молодован, М. Брайчевський, Д. Ліхачов, 
О. Творогов, М. Тихомиров та ін.) професійна література Київської Русі була 
пов’язана з християнським віровченням і культом. Після 998 р. християнство 
через храм, ікону, слово Боже та книгу активно впроваджувало нову систему 
духовних цінностей. Академік М. Попович зауважує, що «В цьому немає 
нічого дивного, якщо ми згадаєм, що і храм, і саме буття з християнського 
погляду були свого роду книгою» [3, с. 104]. Характерним виявом ставлення 
до храму як до книги є графіті на його стінах. Цілу книгу написів на стінах 
Софії Київської, надряпаних у ХІ–ХІІІ ст. її парафіянами (князями, членами 
їхніх сімей, близькими до них людьми), відкрив і оприлюднив С. Висоцький [1].  

Що ж до глибшого засвоєння християнського віровчення, то ні 
виточене візантійське богослов’я з його філософським спіритуалізмом, ні 
абстракції релігійно-філософських доктрин Константинополя не заторкнули 
Київської Русі. Впродовж ХІ–ХІІІ ст. її книжність, пов’язана зі сферою 
церковної компетенції, являла собою класичний зразок «культури цитат» – 

заготовлених на всі випадки життя уривків чи парафразів Біблії і отців 
Церкви. У центрі уваги – переважно сюжети прикладного характеру, дотичні 
не глибшого змісту віри, а поведінки віруючого. Набір християнських чеснот, 
підсилений цитатами, цілком укладається у рамки помірного аскетизму – 
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возлюби Господа; часто молись; не возгордись; очисть тіло постом і прикрась 
смиренням; допоможи убогим, стражденним і сиротам; не осуди ближнього 
[5, с. 53–54]. 

Це було природним наслідком сприймання книжності лише як 
помічниці християнської науки, котру віруючи засвоїли в усталеній формі, а 
це, в свою чергу, заперечувало можливість долучення самостійної думки. З 
іншого боку – руські книжники просто ще не могли досягти тієї філігранної 
освіченості, якою відзначалася Візантія – спадкоємиця античного 
ерудиторства. Адже там існувала маса приватних і державних шкіл різного 
рівня – від елементарних провінційних для простолюду до училищ 
підвищеного рівня (граматиків, риторів і філософів), зосереджених переважно 
у Константинополі, де функціонували і вищі навчальні заклади під 
покровительством імператорів, а з ХІ ст. почала діяти Патріарша академія 
теології. Цій блискучій освіті, молода, ще вчора язичницька Русь не мала що 
протиставити, задовольняючись лише відблистками вченості, які потрапляли 
до неї переважно через болгарське посередництво. 

Спроба визначити жанровість книг, які входили до культурного 
простору Русі, завжди наштовхується на проблеми класифікації. Її книжники, 
як правило, виносили назву жанру свого твору у заголовок, але це тільки 
ускладнює процес його ідентифікації у зв’язку з побутуванням численних 
«алфавітів», «бесід», «житій», «ізборників», «слів», «повчань», «грамот» 
тощо. Жодна з наведених назв реально не визначає справжнього жанру книги, 
і виникає питання, чи можна взагалі говорити про жанр книги у нашому 
розумінні слова стосовно літератури того часу. 

Академік Д. Лихачов ствердив, що книжництво Русі лише приблизно 
допускає класифікацію творів за тематикою чи іншими подібними 
критеріями. Так, у літописах можна зустріти річні статті, історичні повісті, 
грамоти, житія, повчання. Аналогічно можна характеризувати всі інші книги 
та їхні жанри. Єдиний надійний спосіб класифікувати твори літератури Русі – 

це вказати їхню функцію або контекст, в якому вони найчастіше вживалися 
[2, с. 57–60]. З огляду на означене є підстави визначити два основні жанри 
книжної культури Русі, які не змінювалися протягом всього часу її існування. 
Мова йде про сакральну і світську літературу.  

Відверто кажучи, Біблія як літературний твір до сакральної літератури 
не належить. У богослужінні використовуються лише уривки з Біблії 
впереміж з іншими ритуальними текстами. Старий Заповіт не набув 
розповсюдження на Русі, а Новий Заповіт (Євангеліє від Марка, Луки, 
Матфея та Іоанна) стає відомим лише за Галицьким списком 1144 р. Списки 
що мали богослужебний характер, нагадували сучасні збірники цитат. Для 
приватного богослужіння виготовлялися требники; для богослужіння 
громадського – служебники та часослови. Основою богослужіння були 
псалтирі. Крім служебних книг писалися книги для читання – четьї і толкові.  

Виділення у сакральній літературі різних жанрів має спиратися на певні 
ознаки літературного характеру. Можна виділити тексти, які вживалися у 
культових дійствах як формули, що не допускають відхилень і тексти, які 
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вимагали імпровізації (проповіді). Тексти проповідей є церковною 
публіцистикою: маючи повчальний, дидактичний характер, вони виходили за 
межі суто релігійної тематики і набували морального, політичного і 
філософського значення.  

Саме таким зразком проповіді, тобто дійства сакрального і водночас 
літературного, богословсько-філософського тексту стали широко відомі 
«Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона та «Притча про душу і 
тіло», «Повість про білоризця і мнішество», «Сказання про чорноризький 
чин» єпископа Туровського Кирила (помер близько 1182 р.). 

Важко однозначно окреслити і такий напрямок житій – як життєописи 
святих та мучеників, до яких безпосередньо приєднувалися і життєописи 
князів, які стали жертвами кривавих усобиць, (починаючи з Бориса і Гліба, 
канонізованих церквою), і життєописи, що входили до літописів і патериків. 
Говорячи про життєописи святих і мучеників, слід зазначити, що це не 
біографії чи оповідання про життєвий шлях у звичному для нас розумінні. 
Житіє немовби переносило людину з «нашого», земного світу в світ 
«небесний», «горній», вічний, позачасовий і суто символічний [3, с. 94]. 
Житійна література змикається з агіографічною літературою – оповіданнями, 
чи повістями про святих, найчастіше апокрифічного, неканонічного 
характеру. Але це вже другий основний жанр книжкової культури Київської 
Русі, який є всі підстави вважати світським. 

До світських жанрів, тобто до жанрів книжної культури, які 
обслуговували несакральну сферу поведінки належать апокрифічні 
оповідання, патерики (оповідання про отців церкви), літописи, хроніки, 
великі історичні повісті («Іудейська війна» Йосифа Флавія; «Александрії» – 

романи про звитяги Александра Македонського; «Девгенієве діяння» – 

переказ візантійського героїчного епосу ІХ–Х ст. «Дігеніс Акрітас», у якому 
йдеться про подвиги богатиря Дігеніса Акрита – легендарного захисника 
кордонів імперії; «Християнська космографія», створена наприкінці VI ст. 
александрійським купцем Косьмою Індикоплавом; тощо); шестодневи. 
Особливо розповсюджений був «Шестиднев» видатного болгарського 
письменника і церковного діяча другої половини IX—першої третини X ст. 
Чорноризця Храбра.  

Літописи Київської Русі становлять собою унікальне історико-

культурне явище Середньовіччя. На відміну від хронік більшості країн 
Європи, які складені на латині, вони написані книжною слов’янською мовою, 
якщо й не цілком ідентичною розмовній народній, то дуже близькою до неї. 
Цим зумовлена надзвичайна популярність літописного жанру на Русі. 
Літописи читались і переписувалися впродовж кількох століть, завдяки чому 
збереглися до нашого часу. Традиції літописання склалися в Х ст. у Києві, але 
згодом поширилися практично на всі землі Русі. Їхніми авторами були ченці, 
священики, ігумени монастирів, представники князівської адміністрації і 
навіть князі. Практично всі літописи мають спільне коріння – Іпатівський 
літописний звід («Повість временних літ», Київський літопис і Галицько-

Волинський літопис), з його широким загальноруським охопленням історико-
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культурних явищ і подій. Близько середини ХІІ ст. спостерігається 
розгалуження зводу на ряд місцевих хронік [4, с. 3–4]. Чудовою пам’яткою 
книжного мистецтва є Радзивіллівський літопис, прикрашений 618 
кольоровими мініатюрами. Вони виготовлені в XV ст. з давньоруських 
оригіналів ХІІ–ХІІ ст. 

Проте найбільше розповсюдженими текстами в Київській Русі були 
апокрифи, що створювалися разом з тими текстами, які були включені в 
канон Святого письма. Після того, як було відібрано тексти канонічні, 
апокрифи включалися до списку «отреченних» неканонічних книг. Саме в 
апокрифічній літературі розквітла у своїй красі християнська міфологія з 
унікальними фантастичними сюжетами, які так приваблювали читача. 

Позасакральна книжність Київської Русі також слугувала задоволенню 
інтересу її людності до історії і географії – краще сказати, прагненню 
вмістити світ повсякденності у часові та просторові рамки космічного 
характеру. Цю сферу культури обслуговували всілякі хронографи і ходіння. 
На Русі починаючи з XI ст. були поширені «Хронографи», перекладені з 
європейських мов, вони постійно переписувалися та доповнювалися. 
Хронографи були компіляцією з перекладних грецьких хронік Івана Малали 
(бл. 491—574/578), візантійського історика, автора «Всесвітньої хроніки» (18 
книг), яка починається з легендарної історії єгиптян і доведена до 563 р.; 
Георгія Амартола, візантійського хроніста ІХ ст., автора «Хроніки», яка 
охоплює період від створення світу до 842 р.; Йосифа Флавія; Біблії та 
літописів Київської Русі. Сліди користування хронографами помітні у 
«Повісті временних літ» і Галицько-Волинському літописі.  

Ходіння (паломницька література) — своєрідні путівники, які містили 
інформацію про «святі місця», відомості про природні багатства. Їхній зміст 
формувався під впливом релігійних, апокрифічних легенд, доповнювався 
розповідями проповідників, ченців. Зразком ходінь є «Житіє і ходіння 
Даниїла, Руської землі ігумена», що виникло на початку XII ст. Особливий 
інтерес для читача Київської Русі становили ходіння про Андрія 
Первозванного, оскількі цей апостол, за легендою, першим хрестив Русь. Не 
пізніше ХІІІ ст. в одному з перекладів ходінь Андрія з’явилася згадка про 
подорожі апостола у землі східних слов’ян на Подніпров’ї. 

До позасакрального жанру належить також філософсько-публіцистична 
і художня література. Прикладом філософсько-публіцистичного жанру є 
«Грамотка» і «Повчання» великого київського князя Володимира Мономаха 
(), головною ідеєю яких є тривога за долю Русі, яку роздирали міжкнязівські 
чвари і заклик князя до синів-спадкоємців піклуватися про рідну землю і 
підданих.  

Світовою перлиною художньої літератури є «Слово о полку Ігоревим», 
створене невідомим автором після 1185 р. Заклик автора до єдності Руської 
землі підкріплюється не тільки прикладом трагічного походу новгород-

сіверського князя Ігоря проти половців, а й численними історичними 
екскурсами і описами Руської землі.   

У Київській Русі книжний світ двоїстий: він сакралізований і 
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впорядкований. У різних жанрах книжної культури володарювала обернена 
перспектива, яка перевертала звичну ієрархію світу й підпорядковувала 
життєві ситуації вічному інобуттю, чим і давала можливість читачеві не 
тільки доторкнутися до чистих висот «горнього світу», а й формувала дух 
індивідуалізму, підприємливості, практичного глузду, самовпевненості та 
волі до перемог у житті. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ 
СТВОРЕННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ 

 

Сфера послуг або третинний сектор економіки держави, включає 
економічну діяльність, пов’язану з послугами. Структура ринку 
інформаційних послуг багатоаспектна, представлена вагомими секторами, 
один з яких, ринок послуг культурно-просвітньої сфери. Звичайно, 
інформаційний ринок включає в себе такі важливі елементи, як підготовка 
джерел інформації, послуги обробки даних і провайдинг додатків, послуги з 
розробки інформаційних систем (послуги системної інтеграції) і ділове 
консультування в цій області, стратегічне консультування, послуги в області 
розробки і застосування програмного забезпечення, послуги засобів масової 
інформації, а також послуги традиційних, але таких «нових»/сучасних 
установ як архівні установи та бібліотеки.  

Інноваційна діяльність бібліотек, зокрема їх інформатизація є 
актуальною темою сьогодення. У цьому напрямі виділяються дослідження, у 
яких розкриваються досвід упровадження й використання в бібліотеці 
новітніх інформаційних технологій, створення електронних каталогів, баз 
даних, а також умови їх трансформації в гібридну, віртуальну та електронну 
бібліотеку. 
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Останні роки в процес бібліотечно-інформаційного обслуговування 
активно впроваджуються новітні інформаційні технології, тому що цього 
потребують сучасні реалії та вимоги користувачів. Крім звичайних бібліотек, 
сьогодні актуальними є проблеми бібліотечно-інормаційного обслуговування 
у закладах вищої освіти, можна спостерігати зміну самого характеру 
інформаційних запитів. Користувачі все частіше прагнуть отримати саме 
інформацію, а не посилання на її джерело. Самостійний пошук втратив свою 
актуальність, сучасні користувачі звертаються до бібліографа у пошуку 
професійно обробленої інформації, адаптованої до його конкретних потреб, 
представленої в зручній для нього формі і на вибраному їм матеріальному 
носієві.  

Актуальність цієї проблеми полягає в тому, що сьогодні, як зазначає 
фахівець у галузі інформаційних технологій Т. Павленко: «…роль і значення 
бібліотеки визначаються не тільки кількістю і різноманітністю її фонду, але й 
комфортністю послуг, які вона може надати» [1, с. 24]. Саме тому, сучасні 
бібліотеки ЗВО ведуть активну розробку і впровадження якісно нової системи 
управління бібліотекою, яка має забезпечити її ефективне функціонування як 
багатомірної соціально-культурної та інформаційно-комунікативної установи. 
Це викликано тим, що головною функцією бібліотеки стає задоволення 
інформаційних потреб суспільства через забезпечення загального доступу до 
знань. Ось чому, тенденції розвитку бібліотечно-інформаційних технологій та 
діяльності бібліотеки в цілому вже неможливо представити без електронних 
інформаційних ресурсів, що, в свою чергу, призводить до формування 
електронних бібліотек. Адже головною перевагою останніх є доступ до 
віддалених ресурсів, який став можливий при використанні сучасних 
інформаційних технологій [2]. 

Впровадження та використання в діяльності бібліотеки інформаційних 
технологій, робота по створенню електронних ресурсів, видозміна функцій 
бібліотеки та перерозподіл функцій структурних підрозділів ‒ все це 
зумовлює потребу в перегляді управління бібліотекою ЗВО. Саме тому, 
сучасне бібліотечно-інформаційне обслуговування ЗВО тісно пов’язане з 
впровадженням та управлінням електронними ресурсами, і його треба 
розглядати як окремий напрям діяльності в бібліотеці. 

Суть управління ресурсами полягає у планомірній, систематичній 
діяльності щодо узгодження чіткої роботи кожного структурного підрозділу. 
Головною метою функціонування бібліотеки ЗВО у період освоєння 
інформаційних технологій ‒ є не тільки забезпечення доступності до 
документів та інформації, для ефективного забезпечення освітніх та наукових 
потреб навчального закладу, а й створення інформаційних продуктів, які 
максимально повно задовольняють інформаційні потреби особистості.  

Сьогодні кожна бібліотечна установа під час роботи із програмним 
продуктом адаптує його до своїх потреб та умов і вважає його найкращим. 
Тому на це питання не існує єдиної відповіді, кожна установа використовує ті 
інформаційні технології, які задовольняють її виробничим потребам. 

Крім того, сучасна бібліотека має великий досвід у галузі традиційного 
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пошуку й набуває досвіду одержання необхідних даних із зовнішніх джерел. 
Під зовнішніми джерелами мається на увазі використання Інтернет-

технологій. Ці технології відкрили нові можливості у віртуальному обміні 
документами, забезпечивши доступ до світових електронних ресурсів. 
Використання електронних ресурсів поєднує в собі переваги оперативної 
доставки інформації до споживачів, надає значні обсяги різноманітної 
інформації, використовується як альтернативний канал отримання інформації, 
і це лише кілька переваг використання інформаційних технологій в системі 
бібліотечно-інформаційне обслуговування у ЗВО. 

Також активним є впровадження та популяризація бібліотечно-

інформаційних ресурсів серед користувачів. Постійно створюються нові 
інформаційні продукти, використовується широкий спектр лінгвістичних 
технологій інформаційного пошуку та забезпечення оперативного доступу до 
інформації. Ведеться активна робота з довідково-бібліографічного 
обслуговування. Проводяться Дні інформації, Дні спеціаліста, Дні кафедри, 
які супроводжуються виставками нової літератури, оглядами, бесідами, 
консультаціями. Бібліотека перетворюється на сучасний освітньо-

інформаційний центр, який в комплексі розумно поєднує традиційні та 
електронні інформаційні ресурси, індивідуальні і корпоративні методи 
роботи, вирішує проблеми культурно-просвітницької діяльності, впроваджує 
інноваційні бібліотечні технології [3, с. 234]. 

Таким чином, сьогодні спостерігається розширення асортиментного 
ряду бібліотечних інформаційних продуктів за допомогою активного 
впровадження інформаційних технологій, і причиною цьому є постійне 
зростання інформаційних потреб користувачів та інформатизація суспільства 
в цілому. Широкомасштабне застосування електронних ресурсів забезпечило 
принципово новий рівень одержання й обробки інформації, її 
розповсюдження і використання. Бібліотека ЗВО перестає бути традиційним 
сховищем друкованих документів, сьогодні вона виступає у ролі 
автоматизованого бібліотечно-інформаційний центру, що забезпечує доступ 
до інформації, надає сучасні інформаційні послуги. Однак цей процес навряд 
чи буде завершений, тому що еволюція управління інформаційними 
ресурсами ЗВО є систематичною та постійною, і саме обслуговування буде 
весь час змінюватись в залежності від майбутніх можливостей інформаційних 
технологій, що потребує постійного вивчення цього питання.  
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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА БІБЛІОТЕКИ 

 

Мета роботи – визначити сутність інформаційної культури бібліотеки, 
як продукту сукупної діяльності її працівників, розкрити причини її 
дослідження та розглянути різновиди, виділити основні елементи та 
проаналізувати складники, намітити напрями подальшого дослідження в 
аспекті формування інформаційного суспільства в  цифрову епоху. Наукова 
новизна роботи полягає в розширенні уявлень про інформаційну культуру 
бібліотеки як складника її організаційної культури з однієї сторони та 
інформаційної культури суспільства з іншої. Інформаційна культура 
бібліотеки, як новий науковий інтегральний напрям й продукт сукупної 
діяльності її членів, включає комплекс взаємозв'язаних заходів, методів і 
засобів (науково-методичного, техніко-економічного, соціального та 
організаційно-правового характеру) стосовно роботи з інформацією  

Ключові слова: інформаційна культура,  продукт спільної діяльності, 
інформаційна  система, інформаційні технології. 

 

ХХІ ст. вирізується невпинним упровадженням засобів і методів 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що бурхливо розвиваються, в 
усі сферах функціонування соціуму. Зазначене вимагає розбудови відповідної 
інформаційної культури бібліотек, як суб’єктів культури, та  їх місця в 
інформаційній та загальній культурі людства, що  сьогодні  набуває 
особливого значення. 

На сьогоднішній день очевидним фактом є те, що за умов глобальної 
інформатизації найважливішим фактором суспільного розвитку і засобом 
підвищення результативності всіх галузей життєдіяльності людей є сучасні 
інформаційні та комунікаційні технології, спрямовані на створення, 
збереження і забезпечення оптимальних способів подання інформації. Проте 
проблеми інформаційної культури бібліотек як суб’єктів соціального 
управління, на сьогодні ще недостатньо однозначно і повно вивчені, а отже, 
потребують комплексного, інтегрованого наукового осмислення. 

Нині існують всі підстави говорити про формування інформаційної 
культури бібліотечної установи, як частки організаційної її культури та 
інформаційної культури суспільства в аспекті формування загальної культури 
людства. Нею виступає інформаційний продукт спільної життєдіяльності 
працівників, система способів їх колективного існування, діяльності та 
взаємодії, який спрямований на досягнення спільних в інформаційному 
середовищі цілей, завдяки знанню законів його функціонування, умінь 
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орієнтуватися в інформаційних потоках, системах та технологіях, що 
реалізуються у формі досягнення встановлених цілей. 

Мета дослідження. Сформулювати поняття «інформаційна культура 
бібліотеки», з’ясувати необхідність її дослідження, висвітлити різновиди 
побудови, виділити основні елементи та проаналізувати складники, визначити 
напрями подальшого дослідження в аспекті формування та розвитку 
інформаційного суспільства. 

Перші роботи, що стосувались поняття «інформаційна культура»  були 
опубліковані в 1974 і 1975 роках. Це  були статті працівників бібліотек К.М. 
Войханської  і Б.Я. Смірнової «Бібліотекарі і читачі про інформаційну 
культуру»  та Е.Л. Шапіро «Про шляхи зменшення невизначеності 
інформаційних запитів. З кінця 80-х років минулого століття поняття 
«інформаційна культура», завдяки роботам А.П. Суханова і Г.Г. Воробйова 
стало популярним. [4, 57]. 

Як  необхідний механізм формування цифрової цивілізації розглядали 
інформаційну культуру розробники концепцій інформаційного суспільства 
[1-3]. З розвитком інформатики з'являються дослідження, в яких 
інформаційна культура розглядається безпосередньо як сукупність знань та 
вмінь роботи з інформацією за допомогою обчислювальної техніки [4]. 
Згодом з’являється цілий ряд педагогічних і психологічних досліджень з 
питань формування інформаційної культури особистості, наприклад, 
школяра, студента, вчителя чи педагога [5]. Проблема формування 
інформаційної культури фахівців, професіоналів своєї справи, визначення її 
змісту та складових широко розбирається у працях як закордонних так і 
вітчизняних учених [6-7].  

Разом з тим накопичення теоретичного і емпіричного матеріалу та 
розвиток наук інформаційно-комунікативного циклу, висуває необхідність 
розроблювання нового наукового напрямку дослідження інформаційної 
культури суб'єктів соціального управління – бібліотечних установ, як 
соціальних спільнот, організаційну форму індивідуальної діяльності, які 
виступають  головними об’єктами культурної творчості. 

Маючи на увазі культурологічний аспект  функціонування бібліотеки, 
можна розширити це поняття до визначення сучасних надбань колективної 
роботи з інформацією, а отже, досконалого надання бібліотечно-

інформаційних послуг користувачам бібліотеки, тобто здатності  її персоналу 
та керівництва спільно використовувати свої компетентності у розбудові 
якісних процесів  її роботи відповідно до умов розвитку інформаційних 
систем та впровадження інформаційних технологій, тобто забезпечення 
найвищого рівня  організаційної культури   бібліотечної  установи  та її 
ефективного  функціонування. 

Спробуємо дати визначення поняттю «інформаційна культура 
бібліотеки»: 

— це поєднання наявних компетентностей працівників бібліотечної 
установи щодо досконалого інформаційного  забезпечення  її діяльності, 
застосування специфічних технологій, прийомів і способів моделювання 
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бібліотечних фондів, їх комплектування та організації, включаючи процеси 
прийманння, обліку, опрацювання, належного розміщення,  розстановки, 
зберігання, захисту  та  перевірки фонду, а також їх здібностей і навичок 
щодо ефективного використання набутого досвіду у забезпеченні діяльності 
конкретного суб’єкту культури з верхньої  його ланки до нижньої; 

— це сукупність інформаційного світогляду, системи знань та умінь 
працівників бібліотечної установи, ступінь розвиненості їх інформаційної 
взаємодії та інформаційних відносин, що забезпечують  досконалість в 
оперуванні будь-якою необхідною інформацією, створенні інформаційних 
продуктів і надання інформаційних послуг, ціленаправлену й ефективну її 
діяльність. 

Кінцевий результат роботи колективу бібліотечної установи — 

створення високого рівня культури обслуговування споживачів,  завдяки як 
впровадженню сучасних технічних інновацій, новітніх інформаційних систем 
й використання новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій,  так і 
підбору кваліфікованих кадрів, їх ефективної взаємодії  та  культурі 
управління її керівника. Пропонується  виділити  такі основні  елементи 
інформаційної  культури  бібліотечної установи: 

 

 
 

Рівень інформаційної культури бібліотеки, вироблення інформаційних 
продуктів і  надання інформаційних послуг, залежить від якості: 
моделювання та комплектування  бібліотечного фонду (БФ); його  
організування, включаючи надходження до фонду, його облік, бібліотечну 
обробку, розміщення і розстановку, зберігання та захист; каталогізацію, 
включаючи процеси аналітико-синтетичного опрацювання документів 
(складання бібліографічного опису, ситматизацію та прдметизацію), 
організацію, ведення і редагування каталогів,управління  їх системою і 
технічними процесами каталогізації.  

До складників інформаційнох культури бібліотеки можна віднести 
культуру пошуку та опрацювання інфорсації, техніко- технологічну культуру 
та культуру управлвння інформаційною установою. Звведена схема 
складників  інформаційної культури бібліотеки  подана на рис.1. 

Кожен з перелічених складників інформаційної культури бібліотеки є 
невіддільним від інших, актуальним і потребує окремого розгляду та 
докладного роз’яснення. Зазначені складники є об’єктами дослідження 
інформаційної культури бібліотечної установи, але ними вона не 
обмежується, оскільки досліджує подібні процеси, пов’язані зі створенням та 
обігом документованої інформації поза її межами (створення сучасних банків 
даних, програм збереження фондів, МБА, ММБА тощо). 
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Рис.1. Зведена схема складників інформаційної культури бібліотеки 

 

Дослідження інформаційної культури бібліотечної установи має 
включати такі напрями: 

– визначення ролі і місця інформаційного забезпечення та сучасних 
інформаційних технологій у системі взаємодії соціально-виробничих 
відносин, що склалися в системно-діяльністному процесі управління 
бібліотечною установою; 

–  аналіз розвитку інформаційного забезпечення діяльності 
бібліотеки у нерозривному зв’язку з розвитком інформаційного менеджменту, 
вдосконаленням технологічних засобів реалізації документно-інформаційних 
процесів, впровадженням найбільш раціональних методів роботи з 
документованою інформацією; 

– вивчення підходів і методів суспільно-економічної оцінки 
бібліотечних фондів, забезпечення їх збереженості, впливу різного роду 
чинників на їх зберігання за сучасних умов; 

– аналіз  мотивації працівників  бібліотеки у формування 
інформаційного ресурсу, здатного задовольняти запити користувачів з 
максимальною повнотою; її сталого розвитку, здійснення моніторингу і 
контролю за дотриманням чинних правил та  норм. Підводячи підсумки 
проведеного дослідження, можна зробити висновок:  

1. Започаткована спроба аналізу інформаційної культури бібліотечної 
установи, як суб’єкту соціальної сфери, показала можливість та  необхідність 
визначити сутність зазначеного поняття, розкрити причини її розбудови, 
розглянути різновиди.  

3. Актуальність розгляду інформаційної культури бібліотеки, як 
продукту сукупної діяльності її працівників й головного об’єкту  їх 
культурної творчості, продиктована необхідністю систематизації 
накопиченого знання з даного предмету в рамках інформаційного і 
культурологічного підходу, аналізу її елементів та складників, визначення 
подальших напрямів дослідження в аспекті формування цифрового  
суспільства.  
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4. Вивчення складників  інформаційної культури бібліотечної установи, 
знань та вмінь  її персоналу  застосовувати в своїй роботі  сучасні технології 
та процедури каталогізуванння, зберігання та захисту інформації показало, 
що у науковій літературі ще не  розроблені ці питання, що може стати 
предметом подальшого дослідження. 

4. Побудова високого рівня інформаційної культури бібліотечної   
установи важливе  як для  її працівників, так і для вироблення  керівником 
бібліотеки єдиної стратегії управління нею; вона мусить стати запорукою 
ефективної  діяльності бібліотеки, як частки її корпоративної культури та 
культури  інформаційного суспільства у цілому. Чим вище рівень 
інформаційної культури бібліотеки, як соціальної спільноти тим вище її імідж  
та рівень  інформаційної культури її споживачів. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 
ПЕРСОНАЛА В ЭКОСИСТЕМЕ БИБЛИОТЕКИ: ПОСТАНОВКА 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В том, что современные библиотечные специалисты должны владеть 
инновационными компетенциями, единодушны представители высшей 
библиотечной школы и практики. Сегодняшняя технологичная, 



50 

 

содержательно наполненная, структурно многовариантная организация труда 
библиотекарей-библиографов наряду с умением работать в команде, 
проявлять гибкость и мобильность, не может быть не ориентирована на 
развитие индивидуального профессионализма. Достижение последнего – 

актуальная комплексная задача, связанная с непрерывным профессиональным 
и личностным саморазвитием, решение которой позволит обеспечить 
устойчивость кадрового потенциала библиотек, в том числе преемственность 
поколений специалистов, своевременную передачу знаний и опыта. 
Мотивированность работника на собственный рост и успешность, осознание 
им своей роли в реализации эффективной деятельности библиотеки как 
важнейшего социального института также является весомым фактором, 
влияющим на выстраивание целенаправленных маршрутов по постоянному 
обновлению практикоориентированного, научно-образовательного, 
социокультурного векторов профессиональных отношений. 

В профессиональном библиотечном пространстве наличие 
профессиональных компетенций в совокупности с активностью, быстротой, 
приверженностью, целеустремлённостью рассматривается в качестве 
составляющих успеха работника. Отметим, что изначально их формирование 
начинается в процессе овладения библиотечной специальностью в 
учреждении среднего специального или высшего образования, а дальнейшее 
развитие происходит уже в библиотеке. Следовательно, подготовка и 
переподготовка библиотекарей, повышение их квалификации теснейшим 
образом взаимосвязаны с развитием библиотечной отрасли и требованиями к 
квалификации специалистов с учётом состояния информационно-

образовательной среды учреждений образования и библиотек как 
работодателей. 

Изучение профессии и профессиональной деятельности библиотечных 
специалистов в настоящий момент ведётся довольно интенсивно. Учёным и 
практикам, заинтересованным в анализе достаточно большого диапазона 
вопросов профессионализации и формирования кадровых ресурсов 
библиотек, управления развитием сотрудников, известны работы И.В. Борис, 
А.И. Каптерева, И.Б. Стрелковой, Ю.Н. Столярова, Э.Р. Сукиасяна, 
Т.А. Шиколенко и др. Полагаем, перспективными для разработки являются 
теоретико-методические аспекты профессионального развития 
библиотекарей-библиографов в рамках библиотечной экосистемы.  

Экосистемы, экологизация, экологическое образование разнопланово 
рассматриваются в естественных, точных и социогуманитарных науках. В 
педагогике, например, основными значениями, их характеризующими, 
являются: экологически безопасное развитие человека, учёт человеком в 
процессе своей деятельности природных закономерностей, формирование 
активного человека как субъекта отношений, наделённого способностью 
принимать экологически целесообразные решения, и т.д. [1].  

В библиотековедении экосистемные исследования пока не получили 
широкого распространения. Это касается и изучения библиотечных 
специалистов как субъектов экосистемы библиотеки в целом, так и в аспекте 



51 

 

их профессионального развития, в частности. Методологическая база также 
находится на этапе формирования. При этом правомерным будет отметить, 
что её составят: концепция четырёхэлементной модели библиотеки 
Ю.Н. Столярова [2]; научные труды, посвящённые библиотечной и 
информационно-образовательной среде; исследования сущности 
профессионализма; деятельностно-компетентностный подход в образовании; 
основы эргономики. 

Вместе с тем, следует отметить, что экспертами IFLA ещё в 2014 г. 
были выявлены пять основных тенденций, определяющих формирование 
информационной экосистемы (Information Ecosystem): 1) новые технологии 
как расширяют, так и ограничивают круг тех, кто имеет доступ к 
информации; 2) онлайн-образование способствует демократизации и 
одновременно деформирует сложившуюся глобальную систему обучения; 3) 
границы конфиденциальности и защиты персональных данных требуют 
пересмотра; 4) в современном обществе будут услышаны и будут иметь 
значение новые голоса и новые сообщества; 5) глобальная информационная 
экономика будет трансформироваться под воздействием новых технологий 
[3]. Экспертами было отмечено, что в результате столкновения указанных 
тенденций возникают новые проблемы, непосредственно затрагивающие 
деятельность библиотек [3].  

В 2019 г. итоги девяти выступлений, сделанных на Всемирном 
Библиотечно-информационном Конгрессе, позволили экспертам дополнить 
перечень тенденций, определяющих формирование информационной 
экосистемы, и обозначить три «проблемных» направления совместной 
деятельности профессионалов всего мира: 1) растущая в мире 
неопределенность, с которой мы сталкиваемся, не только требует новых 
способов работы в информационно-библиотечной сфере, но и выявляет 
постоянно растущий спрос на информацию в целом; 2) существует 
необходимость применения целостных подходов для решения проблем 
растущей сложности или – как минимум – осознания сложности в решениях, 
принимаемых как правительствами, так и отдельными лицами; 
3) необходимость решения сложных проблем открывает новые возможности 

для масштабной работы, прежде всего, для библиотечной сферы [4].  
Нам представляется, что знание данных «проблемных» тенденций 

обеспечит профессионалов в области библиотечного дела и информационных 
систем возможностью и стимулом для действий, необходимых не только для 
того, чтобы идти в ногу с изменениями, но и для того, чтобы возглавить эти 
изменения, выстраивая современную библиотечную экосистему, под которой, 
на наш взгляд, можно понимать профессиональную самоорганизующуюся 
самодостаточную систему, которая функционирует и поступательно 
развивается путём согласованного взаимодействия ресурсных, 
инфраструктурных, организационных составляющих, приводящих к 
эмергентности; она должна обладать человеческим потенциалом и 
мощностями, обеспечивающими качество работы; фокусироваться на 
взаимоотношениях с иными внешними к библиотеке системами и обоюдно 
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обогащать друг друга; содействовать осуществлению здоровой 
жизнедеятельности библиотекарями-профессионалами. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ СЕРВІС В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 
ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «АКХЗ») 

 

Світовий розвиток інформаційних технологій сприяє використанню та 
впровадженню новітніх розробок в усіх галузях життєдіяльності людини. 
Завдяки Інтернет-технологіям та інформаційним технологіям в цілому, 
створений додатковий комунікаційний канал, за допомогою якого органи 
державної влади, місцевого самоврядування, об’єднання громадян, 
підприємства, організації, установи незалежно від форм власності мають 
змогу налагодити ефективну взаємодію з суспільством. Соціальне 
партнерство між державою та людьми є запорукою благополуччя країни. 
Оскільки право на звернення громадян є конституційно гарантованим, то 
питання вдосконалення ефективності роботи зі зверненнями громадян є 
актуальним та вимагає розробки нових інтерактивних форм взаємодії. Тому 
важливим перспективним напрямком інформаційного розвитку на ПрАТ 
«АКХЗ» є автоматизація процесу щодо роботи зі зверненнями громадян.  

Автоматизована реєстрація пропозицій, заяв і скарг, а також облік 
особистого прийому громадян здійснюється з реєстраційно-контрольних 
форм шляхом введення в персональний комп’ютер обов’язкових елементів. 
Автоматизована реєстрація обліку особистого прийому громадян може 
здійснюватися шляхом прямого введення елементів в облікову систему. 
Проте відсутні законодавча та нормативно-методична бази щодо здійснення 
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електронного прийому звернень громадян. 
Проблеми ведення електронної приймальні, тобто електронного 

прийому звернення громадян, мають вагоме підґрунтя. Згідно ст. 8 Закону 
України «Про звернення громадян» [1] письмове звернення без зазначення 
місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого не 
можливо встановити авторство, визначається анонімним і розгляду не 
підлягає. Підпис (службового документа) – реквізит службового документа, 
який свідчить про відповідальність особи за його зміст та є єдиний чи один з 
реквізитів, що надають документові юридичної сили. [2] Відповідно до ДСТУ 
4163-2003 [3] реквізит «підпис» складається з назви посадової особи, яка 
підписує документ (повної, якщо документ надруковано не на бланку, 
скороченої - на документі, надрукованому на бланку), особистого підпису, 
ініціалу(-ів) і прізвища. Отже, на зверненні громадянина (заяві, пропозиції чи 
скарзі) обов’язково повинен бути власноручний підпис автора (або авторів). 
Тому звернення та відповіді на них, надані за допомогою електронної 
приймальні не мають юридичної сили та не можуть бути використані як 
офіційний документ. 

Незважаючи, на відсутність достатнього юридичного підґрунтя для 
ведення електронних приймалень, органи державної влади активно 
використовують в своїй діяльності Інтернет-технології для оперативної 
взаємодії з громадянами. На Інтернет-сторінках переважної більшості 
державних структур розміщена вкладка «Електронна приймальня», у якій 
заявник заповнює обов’язкові графи (прізвище, ім’я, по-батькові, домашню 
адресу, електронну адресу, тему повідомлення та безпосередньо текст 
звернення). Також існує можливість відкритого розміщення звернення на 
сайті та надання відкритої відповіді на звернення (лише за згодою заявника, 
яка відзначається під час оформлення звернення). Для захисту від навмисних 
механічних атак використовуються паролі різної складності, які заявник 
вводить при оформленні звернення. За допомогою електронної приймальні 
громадяни можуть ознайомитися з графіками ведення особистого прийому 
посадовими особами, здійснити запис на прийом та відстежувати просування 
черги. Можливість відкритої публікації звернень громадян та відповідей на 
них дозволяє уникнути низки аналогічних звернень громадян, задовольнити 
їх інформаційні потреби та ефективно використовувати робочий час 
посадовців.  

Одним з інноваційних підходів у інтерактивній роботі зі зверненнями 
громадян є використання інфоматів. Інфомат (або сервісний інформаційний 
кіоск) - своєрідний вандалозахищений інформаційний кіоск (комп'ютер у 
захищеному корпусі) з установленим спеціальним програмним забезпеченням 
та сенсорним екраном для спрощеного користування.  

Першими принцип інтерактивної роботи з громадянами почали 
використовувати банківські установи. За допомогою цілодобових 
електронних терміналів користувачі можуть поповнювати депозити, 
сплачувати кредити, переказувати кошти, оплачувати комунальні послуги, 
поповнювати рахунок на мобільному телефоні та виконувати низку 
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додаткових операцій незалежно від графіку роботи установи.  
На такому ж принципі побудована робота інфоматів, які створюються з 

використанням методу експертних оцінок, математико-статистичних методів 
аналізу і прогнозування, нейромереж,  сенсорних та географічних 
інформаційних систем (ГІС), Інтернет-технологій та комплексно 
інтегруються у діяльність центральних та місцевих органів влади.  

Отже, інтерактивна робота зі зверненнями громадян – є важливим 
напрямком розвитку методів взаємодії. Використання інфоматів та функції 
он-лайн звернень громадян в комунікаційних процесах ПрАТ «АКХЗ» та 
інших виробничих підприємствах дозволило б забезпечити концентрацію 
інформації для громадян з різних питань у єдиній системі, тобто створити 
єдину довідково-інформаційну базу за допомогою якої користувач зміг би 
самостійно знайти відповідь на необхідне запитання. Однією з вагомих 
переваг є простота доступу і зручність у роботі з терміналом, а також 
можливість дистанційного колективного доступу.  В свою чергу, інтерактивні 
засоби роботи зі зверненнями громадян, забезпечують конституційне право 
на звернення, підвищують ефективність взаємодії з заявниками та 
контролюють раціональне розподілення та використання власного робочого 
часу.  
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Л. Кузнєцова та ін. Київ, 2005. 32 с.  

3. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система 
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання 
документів: ДСТУ 4163–2003 / розробники: С. Кулешов (кер. розробки), 
Л. Кузнєцова, Н. Гончарова та ін. Київ, 2003. III, 22 
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БІБЛІОТЕКИ У КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

У доповіді аналізується проблеми, що постають перед бібліотечною 
галуззю України у контексті стрімкого розвитку електронних інформаційних 
ресурсів та необхідністю впровадження інноваційних систем управління 
ними в бібліотечних установах.  

Протягом останнього десятиріччя вітчизняні дослідники зробили 
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істотний крок в осмисленні інформаційних процесів постіндустріального 
суспільства та ролі бібліотечних установ у задоволенні актуальних 
інформаційних запитів. Флагманами у цьому питанні є Національна 
бібліотека України імені В. Вернадського (О. Онищенко, В. Горовий, 
Ю. Половинчак, О. Воскобойнікова-Гузєва, Н. Захарова, К. Лобузіна, 
В. Попик, Т. Добко, Т. Гранчак, І. Давидова та ін.), Національна бібліотека 
України імені Ярослава Мудрого (А. Микитенко, Р. Миколенко, 
М. Шалівський, А. Шеляг та ін.), Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. Сухомлинського (Ю. Артемов, П. Рогова, Н. Мацибора та 
ін.), Харківська державна академія культури (І. Давидова, В. Ільганаєва, 
Н. Ніколаєнко та ін.), Національний університет «Львівська політехніка» 
(Н. Веретеннікова, Н. Кунанець, В. Пасічник), Харківська обласна 
універсальна наукова бібліотека (С. Найдовський, М. Григор’єва,), Рівненська 
обласна універсальна наукова бібліотека (В. Ярощук, О. Промська) та інші.  

Кафедрою культурології та інформаційної діяльності історичного 
факультету Маріупольського державного університету (МДУ) здійснюється 
підготовка бакалаврів і магістрів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа», у процесі якої майбутні фахівці отримують фундаментальні 
знання щодо визначення шляхів задоволення суспільної затребуваності 
бібліотек як центрів сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення 
користувачів в умовах розвитку інформаційного суспільства, утвердження 
електронних інформаційних технологій. З метою якісного практичного 
розв’язання означених проблем кафедра активно співпрацює з науковою 
бібліотекою МДУ, Комунальною установою «Міська централізована 
бібліотечна установа» м. Маріуполя (МЦБС), науково-технічною бібліотекою 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».  

Проблемі використання електронних ресурсів в інформаційній 
діяльності в МЦБС була присвячена магістерська робота Н. Марченко, 
завідувачки відділом формування фондів та організації каталогів МЦБС, 
виконана у 2019 р. на кафедрі культурології та інформаційної діяльності під 
нашим керівництвом. 

У сьогоденні неможливо уявити суспільство, зокрема українське, без 
інформаційних технологій, що зумовило інтенсивний розвиток нової 
культурної реальності. Інформатизація, яка привела до нового стану соціуму, 
викликана першочерговим розвитком сфери виробництва інформації і знань; 
створенням технологічних умов переробки, перетворення, генерації нової 
інформації; умов доступності інформації на будь-якому носії, в будь-який час, 
у будь-якому місці, стимулюванням упровадження інформаційної техніки і 
технологій у соціокультурну сферу.  

У цьому контексті бібліотека залишається однією з комунікативних 
структур суспільства. Достатнього рівня сталості інформаційне середовище 
сучасного суспільства набуло лише при формуванні системно-мережевої 
інформаційної технології. До цього окремо існуючі локальні об’єднання 
машин знаменували собою окремі точки її розвитку. Розкриваються її 
комунікаційні властивості, пов’язані з накопиченням цивілізаційної 
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інформації та знань, відображенням їх у документальній пам’яті людства; 
актуалізацією в системах поточного і ретроспективного відображення пошуку 
та використання, синтезом нового знання; медіатизацією ресурсів і форм 
подання та споживання.  

На всіх етапах розвитку суспільства бібліотеки та інші центри 
акумуляції й організації використання інформації своїм змістовим 
наповненням і функціональними особливостями використання 
співвідносилися із суспільними потребами еволюції. Рівень їхнього розвитку 
за обсягами збереження інформаційного ресурсу, його якістю та 
ефективністю задоволення суспільних проблем стає, по суті, одним з 
основних показників цивілізації. Остання в кінцевому підсумку завжди 
залежала від якості використання тієї частини суспільно значущого ресурсу, 
що була перевірена практикою і становила акумульований досвід, – знання. 
Знання, що перебували в розпорядженні людства, завжди були фундаментом, 
на якому базувалася вся пізнавальна діяльність.  

Вони завжди є орієнтиром оцінювання нової інформації з точки зору її 
практичного використання й поповнення бібліотечних ресурсів. При цьому 
зростаючі масиви електронної інформації, дедалі ефективніше використання 
її в практиці суспільних перетворень, урізноманітнення і вдосконалення 
технологій її використання потребували істотних змін у бібліотечній сфері [1]. 

Відповідно до Концепції якісних змін бібліотек задля забезпечення 
сталого розвитку України (до 2025 року), бібліотеки покликані: 
– забезпечувати вільний доступ до інформації, знань і культурного надбання 
у громадянському інформаційному мережевому суспільстві, де розвивається 
ринкова економіка; 
– допомагати людям у реалізації громадянських, політичних, економічних, 
соціальних і культурних прав; 
– сприяти навчанню протягом життя, отриманню знань і навичок, важливих 
для суспільства знань [5, с. 7]. 

Професійно-орієнтовані заходи фільтрації і аналізу потоків інформації, 
знань та їх використання українською людністю є основним чинником 
загальнокультурної місії бібліотек як комунікаційної структури, результатом 
діяльності якої є стан і рівень:  
– гуманізації систем наукової, політичної, виробничої діяльності, систем 
виховання та освіти; – гармонійних відносин у суспільстві та з природою, 
внутрішньої та зовнішньої гармонізації особистості; 
– розкриття творчого потенціалу особистості через практичне оновлення її 
свідомості.  

Розуміння «Бібліотеки як пункту доступу до ресурсів інформації і 
культури» фактично визначило основну спільну мету діяльності бібліотек на 
найближчу перспективу. Подолати цифровий розрив у комунікаційному 
просторі означає створити таке середовище всередині бібліотек та 
інформаційних центрів, яке б надавало можливість представникові будь-якої 
соціальної групи отримати всі блага від вільного і рівного доступу до 
інформації та свободи самовираження, а також його повноцінної участі в 
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інформаційному суспільстві, суспільстві знань. Це картина бажаного 
майбутнього України, де бібліотека, як ніяка інша соціально-комунікаційна 
установа, розкриває свої можливості в інтеграції технологій інформаційного 
суспільства і розкріпачення духовного потенціалу Людини. 

При цих структурних змінах соціального призначення бібліотек 
відбуваються зміни в складі і значимості їхніх соціальних ролей. Роль 
бібліотек у підтримці безперервного виховання й освіти визнається в 
урядових документах багатьох країн і програмах міжнародних організацій. 
Сучасні бібліотеки України поступово перетворюються в комунікаційні 
центри, які повинні спільно діяти з органами управління культурою, 
освітніми структурами, інформаційними центрами. 

У якісному вимірі орієнтирами для участі бібліотек у процесах 
безперервного виховання й освіти є якості особистої свідомості: позитивне 
мислення, креативність, відсутність «фобій» перед змінами і 
непередбаченими ситуаціями, готовність до змін, а також бути 
посередниками і провідниками в інформаційно насиченому середовищі. 
Якість їхньої роботи щодо задоволення запитів і потреб залежить не просто 
від кількості інформації, її релевантності, а й від вибору зразків поведінки і 
розширення свідомості особистості до рівня «безмежності» просторово-

часового континууму; вони є соціально-культурними організаціями, де 
виховання й освіта людини здійснюються незалежно від рівня вже наявної 
освіти, спеціалізації, віку, статі, сімейного стану тощо. 

На сучасному етапі масової інтеграції інформаційних ресурсів у 
цифровий простір особливе місце займають електронні бібліотеки. 
Електронні бібліотеки здійснюють свою діяльність на підставі закріпленого у 
статті 34 Конституції України права «… вільно збирати, зберігати, 
використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший 
спосіб – на свій вибір» [4, с. 12]. Хоча закріпленого на законодавчому рівні 
визначення поняття «електронна бібліотека» досі не існує, її функціонування 
цілком підпадає під дію Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну 
справу». Разом з тим, колекції документів у електронній формі сьогодні 
створюються, як правило, за ініціативи бібліотечної установи.   

Парадокс у тому, що будь-яка бібліотека як інформаційний, 
культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний 
підрозділ, що має упорядкований фонд документів, надає доступ до своїх 
інформаційних ресурсів на підставі статті 1 Закону України «Про бібліотеки 
та бібліотечну справу» [2]. Але для електронної бібліотеки, що не має 
офіційного статусу, надання доступу до своїх фондів третім особам буде 
порушенням вітчизняного законодавства. У ДСТУ 7448:2013 «електронна 
бібліотека» розглядається крізь призму її завдання, а не структури. Це 
«інформаційна система», призначена для накопичення, упорядкування, 
обліку, оброблення, зберігання, керування та використання електронних 
документів [3]. 

Диверсифікація бібліотечно-інформаційної діяльності у 
комунікаційному розширила склад професійно-спеціальних завдань 
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бібліотекаря і підняла його на рівень фахівця з різних галузей знань. Повного 
усвідомлення цього у суспільстві, на жаль, ще не відбулося, але для цього 
створюються всі соціокультурні передумови, зокрема новітніми навчальними 
програмами на спеціальностях бібліотечного спрямування у вишах України, 
зокрема у Маріупольському державному університеті.  

Учений Бібліотекар, бібліотечний фахівець покликаний навчати своїх 
читачів і відвідувачів, допомагати їм опановувати бібліотечно-бібліографічну, 
комп’ютерну грамотність, комунікативні й інформаційно-технологічні, етичні 
основи інформаційної культури.  

Отже, сучасна бібліотека в умовах розвитку інформаційного 
суспільства має всі шанси на існування та зайняття ключових місць серед 
джерел інформації лише за умови переосмислення місії бібліотек та її 
трансформації у центр надання сучасних інформаційних послуг, що 
задовольнятимуть потреби українського суспільства. 
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Невід’ємною частиною навчально-виховного процесу є бібліотека. Вона 
бере активну участь у професійному становленні здобувачів, майбутніх 
висококваліфікованих робітників і спеціалістів, виступає важливим засобом і 
формою втілення в життя культурно-просвітницької роботи у закладах освіти. 
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В умовах інформатизації інформаційна культура набуває актуальності для 
кожного студента, саме бібліотека університету відіграє важливу роль у 
вихованні майбутніх освічених членів інформаційного суспільства, а саме 
забезпечує користувачів безкоштовним та оперативним доступом, як до 
власних інформаційних ресурсів, так і до сторонніх. Інформаційне 
забезпечення є ланкою навчально-виховного процесу, від структури якого 
залежить створення необхідних інструментів інформаційного простору 
бібліотек.  

У формуванні електронних ресурсів кожна бібліотека має свій досвід, 
використовує при цьому різні методи придбання, надання користувачам і 
зберігання електронних ресурсів.  

Електронні ресурси бібліотеки в даний час є областю наукових 
досліджень і практичних розробок. У працях зарубіжних авторів, а саме 
Д. Ковач, Д. Конгер, Е. Мітчелл, К. Робінсон, Б. Сарретт розглянута саме дана 
тематика. Питань формування і зберігання електронних ресурсів представлені 
у працях вітчизняні наковців О. Баркової, С. Гарагулі, О. Лопати, 
М. Петрової, Н. Стрільця та ін. 

Проблема вибору автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи 
виникає практично з початку автоматизації бібліотечних процесів. Для 
бібліотек ЗВО при виборі АБІС рекомендується враховувати наступні 
моменти: доступ до електронного каталогу (локальний і віддалений); доступ 
через Інтернет до розподілених джерел інформації на Web-серверах 
навчальних закладів та організацій; доступ до розподіленої системи 
електронних навчальних і методичних посібників, навчальних баз даних 
через мережу ЗВО; доступ до електронних каталогів інших бібліотек; 
перегляд спеціалізованих електронних журналів; роботу з мультимедійними 
навчальними ресурсами, створеними для дистанційного навчання тощо. 

Вимоги до апаратної платформи безпосередньо залежать від кількості 
об’єктів і користувачів, а також завдань, на неї покладених. Вкрай важливим 
компонентом в апаратному забезпеченні електронних ресурсів є сервер. Саме 
від якості сервера залежить надійність ресурсу, його доступність для 
користувачів, стабільність. Вимоги до комп’ютерів, що використовуються в 
якості робочих станцій, визначаються, перш за все, виходячи з тих завдань, 
які будуть вирішуватися на цих робочих станціях.  

Наявність підключення до мережі Інтернет – обов’язкова умова при 
створенні електронних ресурсів бібліотеки. Існують два основних і 
принципово відмінних підходу до створення сучасних комунікаційних 
засобів, один з них заснований на створенні структурованих кабельних 
систем, другий – на бездротових засобах зв’язку. Всі сучасні АБІС 
дозволяють виконувати бібліотечні функції і завдання в рамках локальних 
мереж.  

Комплектування електронних ресурсів можна розділити на два процеси: 
створення власних електронних ресурсів і пошук та організація запозичених. 
Створення власних ЕР включає оцифровування друкованих документів (з 
урахуванням авторського права) і формування таких ресурсів, як сайт 
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бібліотеки, електронний каталог і картотеки, бази даних, мережеві електронні 
ресурси. Формування баз даних відбувається в результаті аналізу 
забезпеченості інформацією навчальної та науково-дослідницької діяльності. 
Виходячи з цих вимог, формується контент баз даних, наприклад, база даних 
електронних підручників, база даних навчально-методичних матеріалів, база 
даних праць вчених університету, база даних професійних періодичних 
видань. Кажучи про запозичені електронні ресурси з точки зору 
комплектування, слід виділити їх наступні категорії: платні і такі, що 
знаходяться у відкритому доступі. 

Відповідно до рекомендацій IFLA критеріями оцінки та відбору 
електронних ресурсів є: контент, технічні вимоги, функціональність і 
надійність, підтримка постачальника ресурсу. На етапі відбору електронні 
ресурси розглядаються і оцінюються з точки зору їх контенту, який повинен 
відповідати цілям і завданням навчального і наукового процесів; 
доповнювати наявні колекції; володіти високою якістю. При відборі 
електронних ресурсів розглядається ряд технічних аспектів, щоб гарантувати 
сумісність ресурсу з апаратним і програмним забезпеченням бібліотеки. До 
таких аспектів відносяться: метод доступу, авторизація, сумісність. 
Враховується, наскільки стабільний і надійний постачальник електронного 
ресурсу, і який набір сервісів технічної підтримки та підтримки користувачів 
він може забезпечити. 

У придбанні електронних ресурсів на особливу увагу заслуговують дві 
особливості – самостійна купівля і колективна купівля в рамках консорціумів. 
Невелика кількість бібліотек здатна своїми силами задовольняти зростаючі 
потреби користувачів, самостійно купуючи електронні ресурси, що ростуть в 
ціні й обсязі. В цьому випадку консорціум є вирішенням багатьох проблем. 

Збереження електронних документів в бібліотеках – особлива 
проблема. Весь світ сьогодні зайнятий пошуком методів збереження цифрової 
спадщини. Тому краще використовувати гібридні технології збереження 
електронної інформації, тобто такі, що об’єднують переваги різних її носіїв. З 
метою надійності збереження електронної інформації створюються архівні 
копії на оптичних компакт-дисках, на вінчестері тощо. Фонд підлягає 
постійній програмно-технічній актуалізації. 

Електронні послуги розглядаються як система доступу до документних 
ресурсів різного виду і призначення, що реалізуються в електронному 
середовищі за допомогою різних методів і засобів. Доступ до електронних 
ресурсів можливий, як з комп’ютерів, розміщених в читальних залах 
бібліотек, так і віддалено. Більшість послуг віддаленим користувачам 
надається через веб-сайт бібліотеки, який зазвичай є частиною єдиного 
автоматизованого комплексу бібліотеки. В результаті надання доступу до 
електронного каталогу (ЕК) користувач отримує можливість проведення 
багатоаспектного пошуку в масиві даних і вторинний документ, як результат 
такого пошуку. 

Такі показники утворюють основу для веб-аналітики. З найбільш 
відомих інструментів веб-аналітики можна відзначити LiveInternet, 
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GoogleAnalytics, Яндекс Метрика, Openstat, HotLog. 
Враховуючи те, що електронні ресурси є динамічними і постійно 

розвиваються, необхідно вивченням процесу трансформації електронних 
ресурсів і внесенням відповідних змін у їх формування. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ СВІТИ БІБЛІОТЕК-ЛАБИРИНТІВ 
ГУТЕНБЕРГОВОЇ ГАЛАКТИКИ І МЕРЕЖА 

 

Впродовж століть бібліотека втілює одне з найбільших інтелектуальних 
досягнень людства. Академічні дослідження в Україні засновуються на ідеї, 
що книжкова культура є однією із форм вираження культурних потреб 
людини. І метафора лабіринту відображає саму сутність цієї ідеї. Нею є 
спрямовується інституційна стратегія розвитку, надихаючи своїх творців 
ілюзією ресурсного бачення. Згідно із нею кількісні показчики відображають 
якість бібліотечного обслуговування і є основою для динамічних перетворень 
бібліотек. Ідея соціокультурних світів бібліотек «Гутенбергової галактики» 
походить із ідеї множинності світу бібліотек, який попри конкретно-історичні 
особливості мав спільне ядро – книжну культуру. Розуміння тяглости 
книжної культури у часі є окремою справою. Основні тези даного викладу 
такі, що тривалість книжної культури в сучасних суспільствах 
підтримувалась інституційно. І в цьому сенсі варто зазначити, що в модерних 
суспільствах соціокультурні світи бібліотек існують у вигляді 
інституалізованих форм бібліотечної справи, а формами їхньої організації є 
національні, муніципальні (в Україні комунальні заклади), університетські, 
наукові бібліотеки. Зазвичай їхнє функціонування засновується на принципах 
формування фондів, систематизації і каталогізації фондів, обслуговуванні 
«користувачів». Універсальні принципи інституційного розвитку бібліотек 
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(не декларативні) є сегрегація, цензурування, орієнтація. Структуру 
інституалізованих бібліотек становлять відношення читача-бібліотекара. В 
інституційному розвитку сучасних бібліотек в Україні на перший план 
виходять проблеми інформатизації бібліотечної справи. Із певними 
застереженнями, на наш погляд, можна говорити про динаміку перетворення 
університетської бібліотеки від доцифрової до цифрової організації своєї 
життєдіяльності. 

Бібліотечне обслуговування доцифрової епохи засновувалось його 
документно-інформаційному забезпеченні. Компліментарне розуміння 
соціокультурних світів засновується на застосуванні інформаційних 
технологій для обслуговування читачів. У той час як інформаційні технології 
є впершу чергу комунікативними і мережевими. Сьогодні інформаційні 
мережі забезпечують доступ користувачів до книжкових видань паперового, 
електронного форматів. Звідси стале зростання універсалізації бібліотечного 
обслуговування у поєднанні з процесами оцифровування фондів і 
автоматизації книговидачі. Сучасна університетська бібліотека має не тільки 
задовольняти культурно-інформаційні потреби своїх користувачів, а й постає 
осередком виробництва інформаційних продуктів в університеті. Сучасний 
бібліотекар поєднує не тільки традиційні функції «посередника-провідника», 
а й має виступати науковцем, бути менеджером і вміти займатись промоцією 
власної справи в Інтернеті й соціальних мережах. Все це, на наш погляд, є 
свідченням зростаючої інтенсивності бібліотечної справи і має наслідком 
архітектонічні зміни в соціокультурному світі бібліотек. 

Бібліотеки-лабіринти виростають із традиції християнської книжної 
культури, яка позростає із заперечення вільнодумства, віротерпимості, 
античної версії індивідуалізму. Християнська книжність розпочиналась із 
систематичного нищення античного спадку, який позначався як 
«поганський», «язичницький». Утім у цьому систематичному нищенні 
античного літературного надбання відбулась інтеграція античної літератури 
до потреб ученої християнської проповіді. І саме із систематизації нищення 
античної літератури зароджується ідея каталогізації і цензури. Згадаємо, що 
залишки античної літератури були взяті під контроль монастирів, згодом 
перейшли до підпорядкування орденів, а 1451 року папа Микола V створив 
апостольську бібліотеку в Ватикані – це протофеномен національних 
бібліотек. І легендарна бібліотека-лабіринт. Загалом ренесанс європейської 
книжної культури позначено творенням інституцій публічної і муніципальної 
бібліотек. Так, у 1525 році відкриваються двері Публічної бібліотеки 
Магдебурга, у 1527 р. – Ліонська муніципальна бібліотека, у 1528 р. в Берні, 
1560 р. – Девентер Athenaueum в Нідерландах, у 1571 р. Лаурентійська 
бібліотека відкривається у Флоренції [1, с. 36]. Ми не станемо 
зосереджуватись на процесі творення національних бібліотечних інституцій, 
який тривав понад п’ятисот років, а в окремих випадках його не завершено і 
сьогодні. Важливо, що в цьому процесі виникають соціокультурні світі 
бібліотек-лабіринтів «Гутенбергової галактики». І ми сучасники є свідками 
того як символічний універсум цих бібліотек-лабіринтів поглинає Мережа. 
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Однозначної відповіді на це питання дати не можна, втім можемо 
окреслити певні обрії того розуміння, яке  

Маємо констатувати, що в доцифрову епоху соціокультурні світи 
бібліотек належали до форм збереження національної пам’яті. 

Ймовірно, що в цифрову епоху бібліотеки мають перетворитись на 
форму, що виформовують глобальну пам’ять людства. 

Процес реформування вітчизняної бібліотечної справи здійснюється на 
засадах ресурсного бачення і орієнтується на зростання якісних показників. 
Це призводить до сталого процесу скорочення чисельності користувачів, 
витрат на отримання та робітників, які беруть участь у роботі бібліотек. І в 
цьому плані слід визнати той факт, що доба соціокультурних світів бібліотек-

лабіринтів минула. І справа не в тому, що погані чи добрі часи для 
бібліотечної справи, а в тому, що бібліотеки мають рахуватись із новітньою 
книжною культурою цифрової епохи. Втім, означення цих обріїв є завданням 
подальшого осмислення, але вже не долі лабіринту і «Гутенбергової 
галактики», а сутності і сенсу Мрежі. 
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УДК 050:004.738.5 

Л. С. Андрєєва 

/ м. Маріуполь / 
 

ЕЛЕКТРОННА ПЕРІОДИКА У СИСТЕМІ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Однією з тенденцій розвитку інформаційного суспільства є органічне 
поєднання академічної та університетської науки. Посередником цього 
діалогу був і залишається науковий журнал – основне оперативне джерело 
нової інформації про досягнення науки і техніки, що сприяє прискоренню 
науково-технічного прогресу. Наукова комунікація — вкрай важлива 
складова розвитку науки, її рушійна сила. Серед засобів наукової комунікації 
— через текст та через міжособистісне спілкування (конференції тощо) — 

чільне місце по праву належить журналу. 
Соціологічні дослідження інформаційних потреб користувачів, які 

проводился в нашій країні та за рубежем, свідчать, що вчені багатьох галузей 
науки вважають журнали одним із важливих джерел інформації. 
Американська асоціація психологів провела дослідження, яке показало, що 
84% вчених різних університетів основну інформацію отримують саме з 
періодики. В журналах публікується близько двох третин усієї наукової 
інформації, необхідної для спеціалістів, але стрімке зростання кількості 
журналів та їх обсягів поставило під загрозу здатність мережі швидко й 
ефективно передавати інформацію. Тому актуальним є питання створення та 
формування альтернативного традиційним журнальним виданням 
електронного ресурсу.  

Електронні журнали вивчають Я. Горбунко, А. Бессараб, І. Антоненко, 
О. Антопольський, О. Баркова, В. Копанєва, Н. Литвинова, Н. Мамедова, 
О. Сокур, Т.  Ярошенко та ін. 

За даними ЮНЕСКО, сьогодні в усьому світі виходить близько 100 
тисяч наукових журналів, причому з електронними базами даних. У більшості 
випадків доступ до повнотекстових електронних ресурсів зарубіжних 
наукових журналів платний, безкоштовно можна отримати лише назви 
статей,  прізвища авторів і коротку анотацію. Але наукові електронні 
журнали стали найбільш «цитованим» джерелом інформації в 
університетському навчанні. Адже, за умови дотримання параметрів 
стандартів, публікації на віртуальних сторінках визнаються як наукові, мають 
рекомендації статусних експертів, містять достовірні факти і результати 
наукової рецепції, і отже, можуть бути зараховані МОН України при наданні 
наукових ступенів і звань. 

У контексті сказаного доречно відтворити визначення електронного 
наукового журналу, подане Т. Ярошенко: електронний журнал – джерело 
наукової інформації та засіб наукової комунікації, що є закінченим 
электронным ресурсом; вміщує групу електронних документів (статей), які 
пройшли редакційно-видавниче опрацювання і процедуру рецензування, 
мають вихідні відомості, призначені для довготривалого зберігання, 
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розповсюдження у незмінному вигляді, всі копії якого відповідають 
оригіналу  [5] Беззаперечним є твердження Г. Шемаєвої, що формування 
електронних наукових видань сприяє досягненню якісно нового рівня 
повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в 
наукових знаннях [4, с. 10]. 

Щодо електронного наукового фахового видання – це документ, 
інформація в якому подана у формі електронних даних, що пройшов 
редакційно-видавниче опрацювання,  призначений для поширення у 
незмінному вигляді, має вихідні відомості та внесений до затверджених ВАК 
України переліків наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися 
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і 
кандидата наук і на які можна посилатися у наукових статтях і дисертаціях 

[3]. 

Початком розробки електронного журналу вважають жовтень 1976 р., 
коли Національний науковий фонд США приступив до реалізації програми 
Electronic Information Exchange System. Незважаючи на технологічну 
недосконалість перших інформаційно-пошукових систем і високу вартість 
передачі, інформаційна цінність цієї послуги для користувача була 
очевидною. На початковому етапі електронний журнал виглядав лише 
електронною копією традиційної друкованої версії. Згодом з’являється й інша 
модель журналу – електронний журнал у чистому вигляді. У 1980-ті роки 
виникли перші електронні журнали: «The Online Chronicle», «The Online 
Hotline», «The Electronic Magazine» [1, с. 32]. 

Початок 90-х характеризується активними дослідженнями та 
експериментами з електронними періодичними виданнями, які через появу 
мережи Інтернету та вебтехнологій набувають разючих змін. Спочатку форма 
представлення електронних журналів у мережі була однаковою: повні тексти 
статей доступні онлайн, пошук здійснювався від змісту номера до публікації. 
Більшість мережевих періодичних видань все ще виглядали як їхній 
друкований еквівалент. 

Починаючи з 2000 року науковці швидко приймають електронні 
журнали, як альтернативу друкованих, відбувається їхня очевидна інтеграція 
у наукове інформаційне середовище. Виникають нові види журнальних 
статей: препринти статей, надіслані до рецензованих видань, остаточні 
варіанти опублікованих статей та статті, що ніколи не були представлені в 
журналах. Пропонується електронний дизайн із додатковою 
функціональністю, кольоровою графікою, мультимедіа, гіперпосиланнями до 
баз даних. Мережеві наукові періодичні видання тепер відрізняються від 
паперових аналогів більшими можливостями щодо розміщення основних та 
додаткових матеріалів. 

Щорічне збільшення кількості електронних журналів було надзвичайно 
стрімким. До 2005 року майже усі наукові журнали з’являються в мережі 
Інтернет. Деякі навіть припиняють вихід у друкованому вигляді. 

Незважаючи на те, що все більше наукових журналів виходить в 
електронному форматі, проте їх суттєві характеристики залишаються такими 
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ж, як і у традиційних видань, а пропонуються лише нові технічні можливості. 
Сьогодні робота з електронними журналами в бібліотеках зазнає 

кардинальних змін. Наприклад, у Національній бібліотеці України імені 
В. І. Вернадського (НБУВ) має місце як традиційне бібліотечно-інформаційне 
обслуговування користувачів журнальними періодичними виданнями, так і з 
використанням мережевих електронних ресурсів, де одночасно із внутрішнім 
застосовуються й зовнішні інформаційні системи (електронні журнали та бази 
даних). У бібліотеці таку роботу забезпечують декілька підрозділів, але 
основне навантаження приходиться на зали періодичних видань відділу 
обслуговування літературою гуманітарного профілю Інституту 
бібліотекознавства НБУВ. Читачі мають широкий доступ до надійної й 
рецензованої наукової інформації  видання «ELSEVIER»  та реферативних баз 
даних Scopus та Web of Science, які є найбільш уніфікованими реферативними 
і цитатними базами даних наукової періодики, рецензованої науково-

дослідницької літератури. 
Scopus - найбільша база даних, що містить анотації та інформацію про 

цитування  рецензованої наукової літератури, з вбудованими інструментами 
відстеження, аналізу та візуалізації даних. У базі міститься 23700 видань від 
5000 міжнародних видавців, в галузі природничих, суспільних і гуманітарних 
наук, техніки, медицини та мистецтва. Scopus безперервно обробляє, збагачує 
і робить доступними величезну кількість даних, при цьому дотримується 
суворих стандартів контролю якості для підтримки цілісності бази даних. 
Однією з основних функцій цієї бази є вбудована в пошукову систему 
інформація про цитування. 

Web of Science (до 2014 Web of Knowledge) — платформа, на якій 
розміщено бази наукової літератури і патентів.  Web of Science охоплює 
матеріали з природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних 
наук і мистецтва. Центральною частиною платформи є наукометрична, 
реферативна, міжнародна база даних Web of Science Core Collection WoS(CC) 
(до 2014 мало назву Web of Science) , яка включає в себе понад 18000 
провідних журналів, розміщені у трьох ключових індексах наукової 
літератури: 

• SCIE (Science Citation Index Expanded) індексується 8300 журналів, 
архів з 1900 року, 

• SSCI (Social Science Citation Index ) — 2900, архів з 1900 

• AHCI(Art and Humanities Citation Index) — 1600 видань, архів з 1975. 
Деякі видання одночасно представлені у кількох індексах. 

За своєю соціально-комунікаційною й економічною сутністю 
оригінальний електронний журнал відрізняється від друкованого тим, що він 
є спеціалізованим виданням, що організовується групою фахівців, які 
локально або мережево забезпечують оперативний доступ до інформації та 
більш швидке видання статей. У такому журналі, як правило, є бібліографічна 
служба й пошукова система, що дозволяє вести тематичний пошук відразу в 
усьому архіві. 

Стрімкий розвиток електронних журналів та безумовні переваги, що 
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несуть електронні журнали, спричиняють прогнози щодо припинення вже у 
недалекому майбутньому видання традиційних (паперових) журналів. 

В інформаційному суспільстві бібліотеки всього світу працюють з 
колекціями друкованих журналів і одночасно з журналами електронними, як і 
взагалі з електронними ресурсами. Бібліотечні фахівці, які намагаються 
швидко реагувати на будь-які зміни, повинні вміти добре управляти і 
колекціями електронних журналів. Сьогодні, безумовно, вже зрозуміло, що 
електронні журнали швидко стають важливою складовою інформаційного 
суспільства в системі наукових комунікацій, а отже, своєчасними стають 
численні дослідження з боку не лише видавців, компю’терних спеціалістів, 
науковців, а й бібліотечно-інформаційних фахівців. Адже бібліотеки всього 
світу є лідерами у забезпеченні інформаційних потреб користувачів, наданні 
оперативного та зручного доступу до світових ресурсів, у тому числі і до 
наукових електронних журналів у будь-який час. 

Отже, варто відмітити, що відбулися радикальні зміни у системі 
наукової комунікації, пов’язані з появою та використанням електронної 
форми наукового журналу. Трансформація форми наукового журнали у 
зв’язку із появою Інтернету сприяла відкриттю нових перспектив в 
інформаційному забезпеченні науки, створенню принципово нових ресурсів, 
форм організації та напрямків дослідницької діяльності. Незважаючи на 
переваги та недоліки, оригінальна електронна наукова періодика завдяки 
унікальним особливостям, безсумнівно, є ефективним засобом поширення 
наукової інформації і, очевидно, що її позиція з часом міцнішатиме. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА МАРИУПОЛЬСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ ИЛЬИЧА 

 

«Вместе можно добиться большего, чем по отдельности» – именно по 
такому принципу работает Музей истории Мариупольского 
металлургического комбината имени Ильича (ММКИ) (директор 
И. И. Бадасен) и библиотека профкома комбината (директор О. К. Ковалёва). 

Началось это сотрудничество в 2013 году – в Музее была оформлена 
экспозиция «Таланты твои, комбинат!», в которой были представлены книги, 

литературные произведения, работы декоративно-прикладного творчества, 
награды (дипломы, благодарности, грамоты) и фотографии творческих 
сотрудников из фондов Музея и библиотеки. Целью экспозиции было 
познакомить с творчеством ильичёвцев более широкую аудиторию. 

Сотрудники библиотеки принимали активное участие в подготовке 
программы к 100-летию со дня рождения Макара Мазая, организовали 
встречу молодёжи с членами семьи известного сталевара, во время которой 
использовали материалы газетного, журнального и фотоархива Музея, кадры 
видеохроники. 

 Не один раз организовывали литературные конкурсы, посвящённые 
Дню рождения комбината, готовили альманахи и красочные буклеты, 
которые Музей постоянно использует в своей повседневной работе. По 
мнению библиотекарей, залогом успеха этих мероприятий стали активность 
читателей и постоянная поддержка со стороны руководства профкома и 
комбината. Важным направлением в работе библиотеки являются 
привлечение читателей к краеведческой литературе и поддержка литературно 
одарённых жителей города. 

На сегодняшний день Музеем и библиотекой реализован целый ряд 
интересных и необычных совместных проектов. Среди них литературные 
конкурсы «Трудовая слава комбината», «Рабочая профессия моя» привлекли 
внимание ветеранов предприятия. На суд жюри было представлено 
множество поэтических произведений, проза, посвящённые редким 
металлургическим профессиям, трудовым биографиям самодеятельных 
авторов, а ведь именно из них и складывается история комбината. Итоги 
конкурса подводились в Музее и сопровождались показом фото- и 
видиоархива, ветераны рассказывали о своей работе, а старшеклассники школ 
Кальмиусского района с интересом их слушали – получились замечательные 
профориентационные мероприятия. 

В числе конкурсов был также посвящённый 150-летию мариупольского 
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Городского сада – по фотографиям, которые предоставил Музей, писали 
литературные произведения во всех жанрах. Победители конкурса приняли 
участие в съёмках музыкально-поэтического видеосюжета, который позже 
был показан по городскому телевидению.  

Ещё одна удачная форма работы – проведение презентаций местных 
авторов, когда в Музее есть возможность показать условия работы 
сотрудника, орудия его труда, продукцию, которую он выпускает и тут же 
узнать, как он проводит своё свободное время, что является его вдохновением 
к труду.  

Важный сегмент совместной деятельности Музея и библиотеки – 

проведение мероприятий, укрепляющих связь поколений. Одно из ярких 
воспоминаний – встреча учащихся Мариупольского высшего 
металлургического профессионального училища, молодых работников с 
представителями ильичёвских династий «От прошлого – в будущее». 
Началась она с экскурсии по Музею, произошло символическое посвящение в 
трудовую семью металлургов в зале памяти Макара Мазая, работники 
библиотеки рассказали о наиболее известных династиях комбината, затем со 
стихами выступили те, чьё литературное мастерство совершенствовалось 
вместе с комбинатом. 

Интересно, что эта встреча получила неожиданное продолжение: на ней 
родилась идея создания фото-аудио-диска «Династия - гордое слово, слились 
поколения в нём» о выдающихся трудовых династиях: Бендриков, 
Антоненко-Китаевых, Богодица, Махортовых, Кияшко, Кучериных, Зориных-

Хариных. В записи диска использовали семейные и музейные архивы, записи 
голосов из архива радио и интересные истории семей озвучивал 
библиотекарь. Этот диск стал лауреатом мариупольского фестиваля «Книга и 
пресса Мариуполя» в номинации «Краеведение. История» как первая 
электронная книга по истории. 

К многогранной работе присоединились старшеклассники и лицеисты – 

с их активным участием были проведены конкурсы чтецов «У войны не 
женское лицо», «Поэтическая летопись войны», на которых звучали не только 
стихи о войне поэтов-классиков, воспоминания очевидцев, но и поэзия 
собственного сочинения юношества.  

Популярными стали в майские и сентябрьские дни программы 
«Памятники Мариуполя», «Улицы помнят – улицы знают», «Кровь людская – 

не водица…», «Память пылающих лет». Впечатление от мероприятий 
усиливало присутствие участников в зале Музея, посвящённом оккупации 
города, среди экспонатов и звуков, передающих дыхание того времени. 

И, наверное, самое главное – в Музей истории и библиотеку профкома 
всегда и сейчас можно приходить бесплатно. 

Можно бесплатно получить справку и консультацию, книги, 
периодическую печать, подготовиться к реферату на любую тему, послушать 
тематическую лекцию или побывать на обзорной экскурсии, получить 
истинное наслаждение в выставочном зале Музея – у нас всегда рады 
посетителям.  
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Упомянутые мероприятия – лишь малая часть воплощённых в жизнь 
совместных инициатив культурно-информационного центра ММКИ. Ещё 
больше идей впереди и очень надеемся, что всем им суждено, будет 
исполниться, помогут сохранить выдающуюся историю предприятия, 
промышленного Кальмиусского района, Мариуполя и привьют любовь к 
родному краю новым и новым поколениям жителей нашего города. 

 

 

УДК 021.6:001.891 

Д. В. Бойко 

/ м. Маріуполь / 
 

ВПЛИВ ВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ПРОФІЛІВ ВЧЕНИХ У СИСТЕМІ 

GOOGLE SCHOLAR НА РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Рейтинги університетів впливають на низку важливих факторів для 
закладів вищої освіти. По-перше, на фінансування. З 2020 року Міністерство 
освіти і науки України розробило нові показники, що впливають на дотації 
ЗВО, до цих показників входять «масштаб університету; контингент; 
регіональний коефіцієнт; позиції у міжнародних рейтингах; обсяг коштів на 
дослідження, які університет залучає від бізнесу чи з міжнародних грантів» 
[1]. З огляду на це, позиції в міжнародних рейтингах можуть покращити стан 
фінансування університетів. По-друге, залучення студентів. Чим вищий 
рейтинг університету, тим більше можливостей залучити більшу кількість 
студентів. По-третє, можливості для отримання міжнародних грантів, 
оскільки потрапляння університету до міжнародного рейтингу робить ЗВО 
більш впізнаваним, отже, такий заклад освіти має більше шансів отримати 
гранти від міжнародних інвесторів на розвиток науки. Окрім цього, високий 
рейтинг університету свідчить про те, що університет приділяє багато уваги 
розвитку науки, що, на думку іспанської компанії “Webometrics”, яка 
займається світовими рейтингами університетів, сприяє покращенню 
прогресу науково-технічного рівня країни та підвищенню добробуту 
громадян [2]. Відповідно до цього, проблема дослідження чинників, що 
впливають на рейтинг закладів вищої освіти, є актуальною. 

Розглянемо вплив на рейтинг університету ведення наукових профілів у 
системі Google Scholar. Показники web-присутності вчених у вище зазначеній 
системі лежать в основі «Рейтингу прозорості: найкращі університети за 
цитованістю в топових профілях Google Scholar» (“TRANSPARENT 

RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles”), який 
відслідковує іспанська лабораторія “Cybermetrics Lab” Національної 
дослідницької ради Іспанії, що діє при Міністерстві науки та інновацій 
Іспанії. Лабораторія збирає дані цитованості профілів науковців двічі на рік – 

у червні-липні та у січні. Автори рейтингу зазначають, що цитованість 
публікацій науковців університету відображає присутність вчених у 
вебпросторі [2], що сприяє відкритості університету відносно наукової 
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роботи, яка проводиться у межах освітнього закладу. Як зазначає Р. Радейко, 
особливістю рейтингу є те, що цитованість визначається пошуковою 
системою Google Scholar, яка займається індексацією наукових публікацій і 
виконує інформаційні та наукометричні функції. Пошукова машина Google 

Scholar індексує наукові публікації в мережі інтернет, відслідковуючи лише 
пов’язані з наукою сайти та збираючи інформацію про місцезнаходження та 
зміст наукових статей для індексування [3]. Важливою умовою потрапляння 
до рейтингування є створення науковими працівниками освітнього закладу 
власних профілів у системі Google Scholar. За умови проведення наукової 
діяльності, але відсутності профілів вчених, система не додає індекс 
цитованості до загального рейтингу університету, а ЗВО втрачає свої 
рейтингові позиції.  

Наукова бібліотека Маріупольського державного університету з кінця 
2016 – початку 2017 років почала працювати з кафедрами та деканатами над 
створенням профілів викладачів у системі Google Scholar. Зважаючи на те, що 
вимоги “TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top 

Google Scholar profiles” постійно оновлюються та доповнюються, а кількість 
штатних наукових працівників університету не є сталою, робота над 
редагуванням та створенням профілів проводиться на систематичній основі.  

На другу половину 2019 року – січень 2020 року було оголошено 
вимоги рейтингу прозорості університетів. 

1. У шапці профілю необхідно вказувати нормовану (офіційну) назву 
університету та інституційну електронну адресу. Автори рейтингу 
зазначають, що ця інформація використовується під час фільтрації профілів 
та даних цитованості.  

2. Визначальними є цитати на 110 найкращих загальнодоступних 
профілів наукових співробітників кожного університету. Слід зауважити, що 
десять найкращих профілів виключаються зі списку під час підрахунку 
сумарного числа цитат. На думку розробників “TRANSPARENT RANKING: 

Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles”, за рахунок 
виключення десяти топових профілів поліпшується загальна 
репрезентативність наукової діяльності установи. Відповідно до сумарної 
величини цитат найкращих ста профілів вчених формується рейтингова 
таблиця освітніх закладів зі всього світу у порядку зменшення цього 
показника. 

3. Важливою умовою участі у рейтингуванні є включення до найкращих 
профілів лише тих, що належать особам. Це означає, що профілів журналів, 
відділів установ, груп не має бути у загальному переліку. Якщо не виконати 
цю умову, то заклад виключається з рейтингу. Установі автоматично 
нараховується нуль цитат.  

4. При наявності у одного автора дублікатів профілю необхідно 
додавати до переліку лише один з них, а саме той, що має кращі показники. 
Шахрайською вважається поведінка організацій, які залишають у загальному 
списку дублікати профілів з метою зменшення загальної кількості сторінок 
вчених, що використовуються для підрахунку рівня цитованості. 
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5. Підпис імені автора у шапці профілю повинен мати транслітеровану 
(англійську) версію. При відсутності підпису транслітерованого імені профіль 
може бути виключений зі списку, а тому навіть найкращі показники 
цитованості такої сторінки не буде враховано. Таким чином, установа 
втратить позиції у рейтингу. Автори “TRANSPARENT RANKING…” 
наголошують, що у шапці профілю після назви установи не потрібно 
вказувати ступінь, академічну посаду чи приналежність до кафедри. 

6. Заклад виключається з рейтингу за шахрайську поведінку. До 
переліку наукових профілів мають додаватися лише сторінки авторів, які 
мають приналежність до установи. Так, включення до списку авторів, що не 
працюють в освітньому закладі, карається виключенням ЗВО із рейтингу [4].  

Відповідно до зазначених вище вимог, інформаційно-аналітичним 
сектором інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки 
Маріупольського державного університету з вересня 2019 року до січня 2020 
року було проведено роботу із аналізу ведення профілів науковими 
співробітниками університету. Для цього інформаційно-бібліографічним 
відділом було налагоджено співпрацю із відділом кадрів з метою виявлення 
та виключення зі списку профілів тих вчених, які більше не є штатними 
науковими співробітниками установи. Таким чином, було дотримано пункту 
6 вимог рейтингу щодо запобігання шахрайській поведінці. Після проведення 
моніторингу профілів інформацію з проханням виключити зі списку 
Маріупольського державного університету профілі викладачів, які вже не 
працюють в університеті, було передано до національного бібліометричного 
та наукометричного сервісу «Бібліометрика української науки», створеного 
Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського. Постійна 
співпраця зі співробітниками Національною бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського над списками профілів науковців освітнього закладу є 
важливою складовою роботи над поліпшенням наукової присутності вчених 
Маріупольського державного університету в інтернет-просторі.  

Робота з науковими профілями вчених включала в себе і створення 
нових сторінок наукових співробітників університету. Це було зумовлено 
тим, що, по-перше, викладацький склад поповнився новими співробітниками, 
які до того не мали сторінок у системі Google Scholar, по-друге, не всі вчені 
створили профілі у 2016-2017 роках, по-третє, деякі науковці втратили доступ 
до своїх старих профілів, тому необхідно було сторювати нові сторінки у 
Google Scholar. В останньому випадку виникала проблема наявності профілів-

дублікатів, адже за відсутності доступу до старого профілю поставала 
проблема унеможливлення його видалення. З огляду на це, інформацію було 
передано до «Бібліометрики української науки» з проханням виключити зі 
списку університету старі профілі та замість них включити нові профілі до 
переліку. Власників двох профілів було попереджено, що на їхню 
корпоративну пошту, яка прив’язана до сторінки у системі, має надійти лист 
із проханням обрати один із двох профілів як основний. За деякий час після 
обрання необхідного профілю Google Scholar автоматично видаляє з 
пошукової системи профіль-дублікат. Що ж стосується безпосередньо списку 
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профілів наукових співробітників університету, то наші колеги із 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського швидко реагують 
на інформацію про необхідність внесення змін, тому змінений список, як 
правило, з’являється упродовж доби. Таким чином, вирішується проблема 
наявності сторінок-дублікатів у загальному переліку наукових профілів, що 
мають приналежність до установи, і виконується вимога протидії 
шахрайській поведінці збільшення показників цитованості для потрапляння у 
міжнародний рейтинг. Завдяки створенню профілів наукових співробітників 
університету, які до того не мали сторінок у системі Google Scholar, вдалося 
збільшити наукову присутність Маріупольського державного університету зі 
129 сторінок до 171 сторінки. Співпраця інформаційно-бібліографічного 
відділу наукової бібліотеки із викладачами допомогла покращити позиції у 
загальному рейтингу вебприсутності університету, а також збільшити 
кількісні показники цитованості. 

Найоб’ємнішою була робота з виявлення недоліків в оформленні 
профілів науковців університету у системі Google Scholar. На основі аналізу 
профілів відповідно до вимог рейтингу були сформульовані рекомендації з 
поліпшення якості ведення сторінок вчених. Кожному науковому 
співробітнику були розіслані рекомендації щодо внесення правок в 
оформлення його власного профілю. Окрім цього, надсилалися листи на всі 
кафедри з переліком недоліків в оформленні сторінок у Google Scholar 

викладачами, що працюють на цих кафедрах, та проханням внести необхідні 
корективи до їхніх профілів із зазначенням строку внесення змін. В 
подальшому листи надсилалися до усіх деканатів університету з 
рекомендаціями щодо внесення змін до сторінок у Google Scholar наукових 
співробітників підрозділів та кафедр. Для відслідковування загальної картини 
роботи зі зміни, створення, видалення профілів було створено зведену 
таблицю по наявності/відсутності профілів у викладачів кафедр та стану 
ведення цих профілів. Така таблиця розсилалася на всі кафедри та в усі 
деканати університету. Загалом було надіслано близько 300 листів. 

Завдяки проведеній роботі у січні 2020 року Маріупольський 
державний університет потрапив до рейтингу університетів світу 
“TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google 

Scholar profiles”. З 70 українських університетів, яким вдалося посісти позиції 
у переліку університетів світу, що набрали бали за цитованістю, 
Маріупольський державний університет посів 53 позицію. Цей рейтинг ліг в 
основу щорічного рейтингу університетів світу «Webometrics Ranking of 

World Universities» компанії «Webometrics». У ньому наш університет вперше 
потрапив до першої сотні: ми посіли 99 позицію з-поміж 318 українських 
університетів, які були включені до рейтингу. 

Література 

1.  Більше грошей – сильнішим. МОН опублікувало розподіл 
держфінансування університетів у 2020 році. URL: 

https://mon.gov.ua/ua/news/bilshe-groshej-silnishim-mon-opublikuvalo-rozpodil-

derzhfinansuvannya-universitetiv-u-2020-roci (дата звернення: 29.04.2020). 

https://mon.gov.ua/ua/news/bilshe-groshej-silnishim-mon-opublikuvalo-rozpodil-derzhfinansuvannya-universitetiv-u-2020-roci
https://mon.gov.ua/ua/news/bilshe-groshej-silnishim-mon-opublikuvalo-rozpodil-derzhfinansuvannya-universitetiv-u-2020-roci


13 

 

2. About Us. Ranking web of universities. URL: 

http://www.webometrics.info/en/About_Us (дата звернення: 04.05.2020). 
3. Оприлюднено рейтинг університетів за показниками Google Scholar 

Citations (липень 2017). Блог Романа Радейка. URL: 

http://aphd.ua/opryliudneno-reitynh-universytetiv-za-pokaznykamy-google-

scholar-citations-lypen-2017/ (дата звернення: 29.04.2020). 
4. TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top 

Google Scholar profiles. Ranking web of universities. URL:  

https://www.webometrics.info/en/transparent (дата звернення: 04.05.2020). 

 

 

УДК 021.1 

О. О. Бугас 

/ м. Курахове / 

 

БІБЛІОТЕКА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

 

В доповіді розглядається значення бібліотеки в сучасному 
інформаційному просторі та вплив інформаційних технологій на зміст і 
форми бібліотечної роботи. 

Головним завданням бібліотек завжди було збирання, зберігання, 
поширення, виробництво та використання загальнодоступної інформації. На 
сьогодні ж бібліотеки повинні перетворювати інформацію в цінний 
національний потенціал, від якого може залежати сталий розвиток усього 
українського суспільства. 

Інформаційна культура – це вміння читача правильно формулювати 
свої запити, вміти відбирати, оцінювати і створювати якісно нову культуру 
[8]. Інформаційне вміння – це розуміння тексту, володіння логічними 
прийомами роботи з ними, вільне орієнтування в потоці інформації[8]. 

Інформаційні технології – це сукупність методів, виробничих процесів, 
інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, 
показу й використання інформації в інтересах її користувачів [3,с.2]. Вже 
давно зрозуміло, що електронні посібники, ігрові ресурси більш привабливі 
для сучасних людей. Комп’ютери продовжують завойовувати світ, тому 
формувати інформаційну культуру неможливо без залучення нових 
інформаційних технологій, можливостей мережі Інтернет. 

Інформаційні технології та комп’ютери увійшли в усі сфери людської 
діяльності, тому використання таких технологій в бібліотеках не виняток. 
Комп’ютер для бібліотекаря – це засіб та інструмент швидкого, точного, 
повного отримання інформації. Завдяки комп’ютеризації стало більш 
очевидно, що бібліотека – це центр збереження та поширення не тільки самих 
документів, а й орієнтир для читачів у пошуку інформації про них. Адже від 
знайденої з допомогою комп’ютера інформації читачі потім переходять до 
книжкових полиць. Такий своєрідний міст між віртуальним світом і реальною 
бібліотекою сприяє її популярності, поєднуючи старі форми з новітніми 

http://www.webometrics.info/en/About_Us
http://aphd.ua/opryliudneno-reitynh-universytetiv-za-pokaznykamy-google-scholar-citations-lypen-2017/
http://aphd.ua/opryliudneno-reitynh-universytetiv-za-pokaznykamy-google-scholar-citations-lypen-2017/
https://www.webometrics.info/en/transparent
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інформаційними технологіями, перетворюючи бібліотеку на особливе 
інтелектуальне середовище, що спонукає до здобуття потрібної інформації. 

На сьогоднішній день в бібліотеках використовують нові форми роботи 
із залученням комп’ютерних технологій: електронні виставки, випуски 
бібліографічних списків, презентації, мультимедійні перегляди, відвідування 
віртуальних музеїв світу, відеобесіди, чат-конференції, а також новітні 
інформаційні технології: медіаогляди, інтерактивні засоби для проведення 
заходів, дистанційне інформування читачів, інформаційно-бібліографічне 
обслуговування читачів. 

Як бачимо, сьогодні бібліотека стає інформаційним центром, 
необхідним абсолютній більшості населення. Інформаційна функція стає 
пріоритетною, відмінною рисою її є аналіз, обробка, оперативне доведення до 
користувача, а інформація стає товаром, який набуває концептуального, 
фактографічного характеру, що узагальнює вже готові результати 
інформаційного пошуку. 

Основними пріоритетами в застосуванні новітніх технологій у 
бібліотеках є: значне скорочення часу на обслуговування користувачів, 
можливість добору інформації за максимально короткий термін із 
максимальної кількості джерел, можливість самостійного пошуку інформації, 
найповніше розкриття фонду бібліотеки, підвищення інтересу до бібліотеки 
та формування позитивного іміджу. 

Бібліотечна інновація – це оригінальна, нестандартна ідея, методика, 
проект, які виходять за межі існуючих канонів і традиційних форм і 
відображають новий підхід до змісту й організації бібліотечного 
обслуговування, до технології управління бібліотекою [3, с.3]. 

Бібліотеки були і залишаються основою духовного і морального 
розвитку суспільства, носіями ідеї культурної інтеграції. Вони 
процвітатимуть і розвиватимуться тільки у тому випадку, якщо відстань для 
них не є перешкодою, а їх співробітництво ефективне. 

Бібліотека сьогодні – це реальний інтегратор змін, що поєднує 
інформаційно-бібліотечні ресурси і освітній процес. Бібліотека здійснює свою 
діяльність у декількох напрямках і виконує інформаційну, освітню, 
культурно-виховну та найголовнішу сьогодні комунікаційну функцію. У 
цьому контексті бібліотека повинна вибудовувати нові типи відносин між 
бібліотекарем і користувачем, відпрацьовувати нові навички спілкування з 
книгою, людиною і культурою в цілому, тим самим сприяючи формуванню 
полікультурної особистості, яка сприймає світ у всьому його різноманітті й 
активно виявляє себе в ньому. 

Сучасна бібліотека сприяє розвитку особистості, допомагає 
інтенсивному вихованню свідомих громадян, патріотів, набуттю молоддю 
соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, 
формуванню у підростаючого покоління потреби та вміння жити в 
громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, 
художньоестетичної культури. 

Час формує нове покоління читачів, але місце бібліотек не повинно 
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змінюватись. Бібліотеки отримують новий глибокий зміст, нові можливості. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ МАРІУПОЛЬСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ПІДГОТОВЦІ НАУКОВИХ 
ВИДАНЬ ЩОДО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ОНОВЛЕНОГО ПЕРЕЛІКУ 

ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ 

 

Провадження наукової діяльності, згідно Закону України «Про вищу 
освіту» є одним із основних завдань закладу вищої освіти. Стаття 65 каже, що 
«наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у закладах вищої освіти 
є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою 
інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти. 
Провадження наукової і науково-технічної діяльності університетами, 
академіями, інститутами є обов’язковим» [4].  

Наукова діяльність разом з освітньою та міжнародною діяльністю ЗВО  
є одним з основних показників, які враховується у формулі розподілу 
видатків державного бюджету на вищу освіту [7]. 

https://osvita.ua/school/lessons_summary/proftech/13633/
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Одним з напрямів наукової діяльності  є видання наукових фахових 
видань. Маріупольський державний університет протягом останніх 10 років 
плідно працює у цьому напрямку. З 2011 р. Університет двічі на рік видає 
збірник наукових праць «Вісник Маріупольського державного університету»  
в 5-ти серіях : «Економіка», «Право», «Філологія». «Історія. Політологія», 
«Філософія, культурологія, соціологія» (далі Вісник). Маріупольський 
державний університет (далі Університет) має достатньо вагомі результати у 
цьому напрямку: протягом 2013-2019 рр. серії Вісника «Економіка», «Право», 
«Історія. Політологія», «Філологія» були включені до Переліку наукових 
фахових видань України. Всі серії видання індексуються в міжнародних 
наукометричних базах даних. Повні тексти статей усіх серій доступні на 
Порталі «Наукова періодика України», в електронних бібліотеках та базах 
даних наукової інформації. 

Із самого початку роботи з цим науковим виданням наукова бібліотека 
Маріупольського державного університету (далі Бібліотека) приймає активну 
участь в процесі видання Вісника та подальшої його інтеграції у світовий 
науковий простір, щорічно аналізує результати публікаційної активності 
видання. Більш детально участь бібліотеки виложено у публікаціях, що були 
оприлюднені на міських науково-практичних конференціях та у вигляді 
щорічних аналітичних довідок [1-3, 5, 8]. 

Відповідно до Наказу МОН України від 15.01.2018 за № 32, який 
затвердив новий Порядок формування Переліку наукових фахових видань 
України» було розпочато роботу з підготовки серій Вісника щодо їх 
включення до оновленого Переліку фахових видань України. Новий Порядок 
висунув до наукових фахових видань посилені вимоги, метою яких є розвиток 
вітчизняного наукового потенціалу, підвищення якості опублікованої у них 
наукової інформації,  та інтеграція цих видань до світового наукового 
простору [6]. 

На Бібліотеку було покладено завдання виявити стан відповідності 
серій Вісника вимогам Наказу, знайти проблемні місця, намітити ймовірні 
шляхи вирішення проблем. 

З цією метою протягом квітня-жовтня 2018 р. спільно з членами 
редколегій та відповідальними секретарями серій Вісника співробітниками 
Бібліотеки було проаналізовано стан відповідності кожної з серій Вісника 
вимогам Положення та визначено недоліки для кожної з серій індивідуально. 
За результатами аналізу було складено зведену таблицю відповідності 
вимогам усіх серій видання за 9 категоріями. Таким чином було отримано 
чітку картину готовності до включення в оновлений Перелік щодо кожної з 
серій. 

У грудні 2018 р. таблицю «Рекомендації щодо приведення серій 
видання «Вісник Маріупольського державного університету» до вимог 
Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» було 
оприлюднено та обговорено на засіданні Науково-методичний ради 
Університету, де для кожної з серій було остаточно затверджено терміни 

виконання наступних позицій Рекомендацій : 
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- сформувати склад редколегій серій видання «Вісник Маріупольського 
державного університету» відповідно до діючих вимог. 

- залучити до співробітництва рецензентів поданих до публікації 
матеріалів відповідно до діючих  вимог. 

- створити умови збереження рецензій на статті у відповідних 
редколегіях серій видання «Вісник Маріупольського державного 
університету» 

- забезпечити супроводження англомовного інтерфейсу сайтів серій 
видання «Вісник Маріупольського державного університету» 

- внести зміни до оформлення та змісту сайтів з україномовним та 
англомовним інтерфейсами  серій видання «Вісник Маріупольського 
державного університету» відповідно  до вимог Наказу  

- заключити договір з компанією Crossref щодо надання послуг з 
присвоєння індексів DOI на опубліковані матеріали серій видання «Вісник 
Маріупольського державного університету» 

- присвоювати індекси DOI на опубліковані матеріали відповідно 
затверджених термінів виходу серій видання «Вісник Маріупольського 
державного університету» 

- для оформлення списків використаної літератури перейти на 
використання відповідних зарубіжних стилів бібліографічного опису  

- наводити індекси DOI до наукових праць при оформленні списків 
використаної літератури. 

На основі Рекомендацій було розроблено індивідуальний план з 
просування для кожної з серій Вісника до списку «Б» Переліку з визначенням 
строків та відповідальних осіб. У плані також чітко окреслена зона 
відповідальності Бібліотеки. 

Протягом усього 2019 р. Бібліотека в тісній співпраці з членами 
редколегій, відповідальними секретарями, відділом інформації та зв’язків з 
громадскістю згідно визначених термінів працювала над виконанням 
прийнятих Рекомендацій. 

Так, у частині, що стосувалась формування нового складу редколегій 
серій Вісника, Бібліотека допомагала відшукувати інформацію про 
українських та зарубіжних науковців у відповідних наукових напрямах, які б 
відповідали вимогам Положення. У залучених до співпраці науковців 
перевірялись дані про кількість необхідних публікацій в міжнародних 
наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, правильність надання 
даних про науковця у профілях Scopus та Publons, наявність ідентифікаторів 
ORCID або ResearcherID, відшукувалась актуальна інформацій про місце 
роботи та контактні дані науковців. Аналогічним чином збиралась інформація 
про залучених до співпраці рецензентів. 

На виконання пункту, що стосувався внесення змін до оформлення та 
змісту сайтів з україномовним та англомовним інтерфейсами серій Вісника, 
Бібліотекою було розроблено новий механізм передавання метаданих та 
повного тесту Вісників для розміщення на відповідних сайтах, оскільки 
Вимоги передбачають індивідуальну сторінку доступу до кожної із статей. 
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Тому, у співпраці з відповідальною особою, що адмініструє сайти серій 
Вісника, розроблено форму індивідуальної сторінки, яка враховує вимоги 
агенства Crossref. Згідно розробленої форми відповідні виконавці отримують 
підготовлений бібліотекою документ з постатейними метаданими на весь 
черговий випуск.  

Університетом було заключено договір щодо надання послуг з 
присвоєння індексів DOI з Видавничим домом «Інтернаука», який є в Україні 
офіційним партнером реєстраційного агенства Crossref. Після заключення 
договору співробітники Бібліотеки опанували принципи формування індексів 
DOI та навчили цього відповідальних секретарів. На Бібліотеці залишилась 
функція перевірки вже сформованих ними індексів перед завантаженням 
даних безпосередньо на платформу Crossref. 

У грудні 2019 р. було повторно проаналізовано стан відповідності серій 
Вісника вимогам Положення з урахуванням зробленого протягом року. За 
результатами аналізу було прийнято рішення у першу чергу формувати пакет 
документів на присудження категорії «Б» серіям «Економіка», «Право», 
«Історія. Політологія», які на той момент вже мали статус фахових, 
відповідали практично  усім вимогам, і за новим Положенням були включені 
до категорії «В». 

Бібліотека приймала участь у заповненні Бланків заявки на включення 
наукового видання до Переліку наукових фахових видань України, які є 
одним з елементів пакету документів, що подаються на розгляд Експертних 
рад Міністерства освіти і науки України. Протягом грудня 2019 – лютого 
2020 р. повні пакети документів було сформовано та подано на розгляд. За 
результатами розгляду рішеннями Атестаційної колегії Міністерства у 
березні-липні 2020 р. усім поданим виданням було присуджено категорію 
«Б». 

У найближчій перспективі перед Бібліотекою стоїть завдання втілити 
останні пункти з Рекомендацій, що стосуються переходу на використання 
відповідних зарубіжних стилів бібліографічного опису для оформлення 
списків використаної літератури та  наведення індексів DOI до наукових 
праць при оформленні списків використаної літератури. Співробітниками 
розроблено Проект оновлених Вимог до оформлення публікацій, де виложено 
нові правила оформлення, згідно яких Бібліографічний список має бути 
оформленим за Harvard Referencing Style, який є найбільш поширеним 
міжнародним стилем бібліографічного опису в галузі гуманітарних та 
суспільних наук. Сформульовано основні правила оформлення списку та 
наведено приклади оформлення бібліографічних описів різних видів видань. 
Окремою вимогою вказано, що у всіх випадках, коли у цитованого матеріалу 
є DOI, його необхідно вказувати в самому кінці бібліографічного посилання. 

У термін до 1 січня 2021 р. планується сформувати пакети документів 
та подати на розгляд на присудження категорії «Б» для серій «Філологія» та 
«Філософія, культурологія, соціологія». 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ КАНАЛ  

КОМУНІКАЦІЇ БІБЛІОТЕКИ 

 

Присутність сучасної бібліотеки у віртуальному просторі є невід’ємною 
складовою діяльності установи. Сайти, блоги, сторінки або групи у 
соціальних мережах надають можливість бібліотекам в умовах стрімкого 
розвитку технологій залишатися затребуваними інформаційними центрами, 
орієнтованими на потреби користувачів. 

Соціальні мережі – один із ефективних каналів комунікації бібліотек із 
громадою, постійними або потенційними користувачами, із партнерами та 
колегами.  

Для бібліотечної установи наявність представництва у соціальній 
мережі має свої переваги. Офіційна мережева сторінка формує суспільну 
думку про установу, інформує широку аудиторію про діяльність бібліотеки, 
дозволяє оперативно доносити інформацію до користувачів та встановлює з 
ними інтерактивну взаємодію. Популяризація книги та читання, 
представлення та розкриття фондів, реклама бібліотечних послуг, ресурсів та 
інформаційних продуктів, збільшення звернень до сайту бібліотеки - це ще не 
весь перелік можливостей, які безкоштовно отримує бібліотека, 
використовуючи соціальні онлайн-платформи. 

За статистичними даними, в Україні на липень 2020 року популярність 
соціальних медіа розподілилася наступним чином: Facebook - 49.99%, Pinteres 

- 26.12%, YouTube - 10.05%, Twitter - 4.58%, Instagram - 3.29%, інші – 5, 97% 

[2]. 

На початку осені 2019 року рекламні інструменти Facebook дозволили 
охопити 18 млн унікальних користувачів. Українці стали значно активнішими 
користувачами мережі Facebook протягом першого півріччя 2019 року. Так, 
станом на вересень 2019, в середньому протягом місяця один юзер 
поширював 2 пости, залишав 3 коментарі та ставив 17 лайків [4]. 

Ці дані свідчать про те, що бібліотекам необхідно використовувати такі 
ресурсні можливості соціальних мереж, зокрема Facebook, задля 
популяризації роботи установ. 

Ефективність присутності бібліотеки в соціальній мережі Facebook 
залежить від якісного адміністрування сторінки або групи, унікальності 
контенту, комунікації з користувачами. Саме комплекс цих параметрів 
впливає на кількість підписників сторінки, активність аудиторії, її охоплення 
та ступінь залученості. 

До складу КУ «МЦБС» м. Маріуполя входять 16 бібліотек, які 
представлені у соціальній мережі Facebook. Кожна бібліотечна установа має 
бібліотекаря, відповідального за адміністрування мережевої сторінки, а його 
обов’язки прописані у регламентуючих локальних документах, таких як 
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«Положення про сайт та соціальні мережі» та у посадовій інструкції. 
Організаційно-методичний відділ Центральної міської публічної бібліотеки 
ім. В. Г. Короленка здійснює моніторинг библіотечних мережевих сторінок 
усієї системи, надає консультативну допомогу з метою поліпшення якості їх 
модерування. У 2020 році була створена група організаційно-методичного 
відділу у Facebook. 

Вивчення Facebook-сторінок бібліотек, які входять до складу КУ 
«МЦБС», дозволило дослідити тенденції їхнього адміністрування та скласти 
рекомендації для подальшого розвитку задля ефективного комунікування із 
користувачами. Було виявлено, що у 11 бібліотек сторінка зареєстрована не 
як група або сторінка бібліотеки, а як персональна сторінка на ім'я завідувача 
філіалом чи письменника, чиє ім'я носить бібліотека. Серед інших мережевих 
представництв – 2 групи та 3 бібліотечні сторінки.  

Якісне адміністрування сторінки або групи – це системне та 
цілеспрямоване управління мережевим представництвом бібліотеки, що 
складається із вивчення потреб цільової аудиторії, створення контент-плану з 
таймінгом публікацій, дотримання балансу між корисним та цікавим 
наповненням сторінки.  

Інформація в мережі Інтернет частіше за все потребує перевірки та 
уточнення. Викликати сумніви у достовірності може сама інформація, 
джерело її надання або платформа, на якій вона розміщена. Адміністратори 
мережевих сторінок бібліотек Маріуполя відповідально ставляться до 
публікацій та ретельно перевіряють їх зміст, оскільки користувачі довіряють 
бібліотекам як надійному джерелу інформації. 

З метою залучення до спільноти більш широкого кола користувачів 
бібліотеки намагаються наповнювати сторінку цікавим, корисним та 
унікальним контентом, який викликає бажання поставити «вподобайку» та 
зробити репост. Такі дії призводять до розповсюдження інформації від 
бібліотечної спільноти до потенційних користувачів.  

Яким повинен бути контент сторінки? Скільки публікацій на місяць 
необхідно викладати? 

У соціальних мережах для користувача важливе спілкування, 
отримання інформації та можливість розважитися, тому контент сторінки має 
задовольняти всі ці потреби.  

Поступово бібліотеки Маріуполя відходять від формального 
адміністрування сторінок. Публікації-звіти про проведені соціокультурні 
заходи хоча і знайомлять аудиторію із роботою бібліотеки, проте носять 
ситуативний характер. Мережева сторінка бібліотеки, наповнена тільки таким 
контентом, не є цікавою для широкої аудиторії. Тому перед бібліотекарями, 
які відповідають за адміністрування Facebook-сторінки установи, постає 
питання необхідності розробки тематичного контент-плану з 
мультиформатним наповненням.  

Під час роботи з графіком публікацій важливо враховувати їхню мету. 
Інформаційні, залучаючі та рекламні пости, які публікуються у певному 
співвідношенні, підтримують постійну зацікавленість користувача даною 
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мережевою сторінкою. Періодичність та тематику постів працівники кожної 
бібліотеки визначають виходячи з потреб аудиторії та професійних 
можливостей бібліотекарів. Одним із варіантів графіку є рівномірне 
розділення публікацій за трьома темами. 

Брендовий контент: 
– фото та логотип бібліотеки; 
– контакти, години роботи;  
– інформація про бібліотеку та напрями діяльності; 
– гіперпосилання на офіційний сайт бібліотеки.  
Тематичний контент:  
– календар бібліотечних подій; 
– інформація про нові надходження літератури; 
– розкриття книжкових фондів;  
– популяризація електронних ресурсів та баз даних.  
Емоційний розважальний контент: 
– звітування щодо культурно-просвітницької діяльності бібліотеки; 
– цікаві повідомлення розважального характеру [1]. 
Необхідно вказати, що на сьогодні не всі бібліотеки міста працюють за 

складеним графіком публікацій. 
Моніторинг Facebook-сторінок бібліотек, які входять до складу КУ 

«МЦБС» м. Маріуполя, за 2019 та 2020 роки дозволив дослідити контентне 
наповнення, кількість та частоту публікацій. 

Загальна кількість публікацій на сторінках бібліотек за 2019 рік 
становить 2329 постів, а станом на перше серпня 2020 року – 1499.  

Частота публікацій на рік у бібліотек різна: мінімальна складає 22 
поста, максимальна – 383. 

До 100 публікацій за 2019 рік мають 8 бібліотек, до 200 публікацій – 3 

бібліотеки, понад 200 публікацій – 5 бібліотек. 
Увесь контент на досліджуваних бібліотечних Facebook-сторінках 

можна умовно розділити на 4 групи: 
1. Інформаційні та залучуючі пости, які є власною продукцією 

бібліотеки.  
За 2019 рік кількість публікацій - 29, за 2020 рік – 478. 

2. Репости з інших джерел. 
За 2019 рік кількість публікацій - 471, за 2020 рік – 315. 

3. Звіти про події в бібліотеці (проведені заходи, підготовлені виставки 
та інше). 

За 2019 рік кількість публікацій - 1551, за 2020 рік – 478. 

4. Пости рекламного характеру, анонси заходів, інформація про 
бібліотеку та інше. 

За 2019 рік кількість публікацій - 278, за 2020 рік – 228. 

Одна із переваг соціальних мереж - комунікація з користувачем, яка не 
обмежена часовими або просторовими показниками. Значно розширює 
комунікативні можливості бібліотеки в середовищі соціальних мереж 
правильний підбір тематики і змісту публікацій, які мають створювати 
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дискусійні приводи й стимулювати активне коментування [3]. 
Соціальні мережі надають можливість отримувати зворотній зв’язок від 

користувачів через анкетування, проведення опитувань про бібліотечні 
послуги, продукти. Вікторини, конкурси, публікації відгуків від користувачів 
підтримують користувацькій інтерес до конкретної сторінки бібліотеки, а 
також до діяльності бібліотеки в цілому. 

З метою дослідження ефективності комунікації з користувачами на 
бібліотечних сторінках у соціальних мережах необхідно вивчати ступінь 
залученості аудиторії, реакції на пости, а також приділяти увагу коментарям 
користувачів. Для бібліотек КУ «МЦБС» м. Маріуполя ці показники 
становлять: 
– поширень бібліотечних постів у 2019 році - 2360, у 2020 році – 2366; 

– коментарів на бібліотечні публікації у 2019 році – 1016, у 2020 році – 831; 

– реакцій на публікації у 2019 році – 54731, у 2020 році -  32490. 

На коливання показників суттєво вплинули події 2020 року, а саме 
пандемія COVID-19. В умовах вимушеної ізоляції Інтернет став одним із 
провідних джерел отримання інформації та засобом проведення дозвілля, а 
соціальні мережі задовольняли потреби громадян у спілкуванні. Для бібліотек 
змінилися умови роботи та обслуговування користувачів. 

Карантин змусив бібліотеки переорієнтувати підхід до наповнення 
мережевих сторінок. Підтримуючи користувачів у складних епідеміологічних 
умовах, бібліотекарі ділилися інформацією із офіційних джерел про правила 
дотримання карантину та про заходи, які дозволяють зменшити ризики 
захворювання.  

Під час самоізоляції важливим було не втратити зв'язок із 
користувачами. Бібліотечні сторінки у соціальних мережах стали надійним 
інструментом підтримки віртуальної взаємодії з аудиторією. Традиційні 
бібліотечні форми соціокультурної роботи трансформувалися у віртуальні на 
сторінках бібліотек у мережі Facebook. 

Бібліотекарі ділилися відгуками про книжки, залучали користувачів до 
участі у флеш-мобах, у відео-форматі знайомили з літературними 
цікавинками, вітали із календарними святами та проводили майстер-класи. 
Інтерактивні плакати, вікторини, тести, онлайн-кросворди та онлайн-ігри, 
віртуальні подорожі, відео-добірки з цікавими фактами та інша інформаційна 
й розважальна продукція від бібліотекарів була актуальна для користувачів як 
під час самоізоляції, так і в умовах адаптивного карантину з обмеженими 
можливостями  проведення соціокультурних заходів. 

Нові виклики потребували від бібліотечних фахівців і мобілізації 
власних можливостей. Розуміння того, що необхідно урізноманітнювати 
контентне наповнення сторінок призвело до опанування бібліотекарями 
нових програм та хмарних сервісів, таких як Оnlinetestpad, Learningapps, 
Powtoon, Kahoot!, Genially, Biteable, Testix та інших. 

Отже, наявність сторінки у соціальній мережі та якісне її 
адміністрування дозволяють бібліотечній установі підтримувати ефективну 
комунікацію з аудиторією в онлайн-форматі, своєчасно реагувати на 
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позаштатні ситуації та знайомити з роботою бібліотеки широке коло 
користувачів соціальних мереж. 
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ТЕМАТИЧНА БАЗА ДАНИХ З ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ТОПОНІМІВ – 

ВАЖЛИВИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ РЕСУРС В СИСТЕМІ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 

Процес декомунізації викликав чергову хвилю перейменувань 
топонімів. Як наслідок масштабності цього процесу, вкрай актуальним стало 
вирішення низки проблем, пов’язаних з помилками у співвідношенні старих й 
нових назв як адміністративно-територіальних одиниць в цілому, так і 
окремих вулиць, провулків тощо. 

По-перше, співробітники бібліотек, музеїв, архівів, які опрацьовують 
краєзнавчу інформацію, безпосередні користувачі краєзнавчих ресурсів, а 
інколи і пересічні громадяни стикаються з неможливістю точної 
територіальної ідентифікації згадуваних у тих чи інших джерелах об’єктів. У 
повсякденному житті це може призвести до тимчасової дезорієнтації у 
просторі, особливо в умовах, коли на адресних табличках на стінах будинків, 
на мапах і планах все ще відображаються не тільки нові, а й старі назви: 
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наприклад, на популярній Google Maps у Маріуполі все ще існує вул. 
Енгельса, а її нова назва (з жовтня 2018 р. це – вул. Архітектора Нільсена [4]) 
міститься тільки в адресах кількох з вказаних на мапі підприємств й 
організацій. В умовах інформатизації бібліотек та інших культурно-

інформаційних центрів помилки фахівців у визначенні «сучасних 
адміністративних координат» об’єктів, які згадують у своїх працях 
«дослідники історичного минулого сіл та містечок», призводять, як зазначає 
Н. Волошінська, до проблеми «достовірності відомостей у краєзнавчих 
електронних ресурсах» [1, с. 64-65], що в подальшому негативно впливає на 
отримання повноцінних результатів пошуку необхідної інформації про них. 

По-друге, процес безпомилкової територіальної ідентифікації окремих 
об’єктів ускладнюється наявністю помилок, які викликані тим, що 
формулювання назв топонімів не є уніфікованим, а також тим, що частина 
старих й нових назв – дублетні, й інколи тільки хронологічний аспект 
розповіді свідчить про те, який саме з об’єктів автор має на увазі. Яскравий 
приклад – вулиці, що присвячені славетному живописцю, уродженцю 
Маріуполя А.І. Куїнджі: до повернення вулицям старої частини міста 
історичних назв у грудні 1991 р. його ім’я носила нинішня вул. Карасівська, з 
березня 2016 р. – колишня вул. Артема [4]. 

Вирішенню вказаних проблем сприяла б наявність інформаційного 
ресурсу з розширеними можливостями пошуку, який би містив різноманітні 
варіанти назв топонімів. На рівні адміністративно-територіальних одиниць 
таким ресурсом стала база даних (далі – БД) «Адміністративно-

територіальний устрій України. Зміни і доповнення», створена фахівцями 
Національної історичної бібліотеки України [1, с. 64]. На рівні нашого міста 
подібну функцію виконує поданий на офіційному сайті Маріупольської 
міської ради «Словник вулиць міста Маріуполя (за адміністративними 
районами), селищ Сартана, Старий Крим, Талаківка, сіл Виноградне, 
Приморське, Піонерське» [4] (далі – Словник вулиць). Він акумулює 
інформацію з низки документних ресурсів, пов’язаних з перейменуванням 
топонімів на території міста Маріуполя, а також селищ та селищ міського 
типу, які на момент укладання Словника вулиць адміністративно входять до 
складу нашого міста. При цьому за станом на 23.01.2020 Словник вулиць 
висвітлює тільки топонімічні назви у Маріуполі, смт. Талаківка, смт. Сартана, 
смт. Старий Крим, с. Гнутове та у садівничих, садово-городніх товариствах, 
розташованих на їх території; назви із зазначених у заголовку Словника 
вулиць сіл Виноградне, Приморське, Піонерське відсутні. 

Загалом до нинішньої версії Словника вулиць входить більше ніж 
півтори тисячі назв (див. табл. 1), проте зазначимо, що деякі з них є 
дублетними: це ті вулиці, проспекти, які проходять через кілька районів 
міста, садівничих товариств тощо. Окрім дублетних зустрічаються назви й 
однакові, що використовуються для найменування різних об’єктів, про що 
свідчать відображені у Словнику вулиць унікальні номери в Реєстрі вулиць 
(наприклад, вул. Абрикосова вказана 6 разів і співвідноситься з 5 
унікальними номерами в реєстрі) [4]. 
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Словник вулиць представляє собою html-сторінку, отже його 
можливості обмежено лише одним видом пошуку – це пошук конкретного 
вказаного буквосполучення у текстовому шарі сторінки. На відміну від 
даного словника, представлений на урядовому порталі «Реєстр 
адміністративно-територіального устрою», що містить актуальні назви 
вулиць, площ, провулків населених пунктів держави, – це заархівований xml-
файл [3], доступ до якого в онлайн-режимі взагалі неможливий (щоб 
переглянути перелік топонімів конкретного міста, необхідно завантажити на 
власний пристрій дані за всіма адміністративними одиницями України). 

Таблиця 1 

Кількість топонімів, відображених у «Словнику вулиць  
міста Маріуполя (за адміністративними районами), селищ Сартана,  

Старий Крим, Талаківка…» [4] 
Вказана частина території:  

район м. Маріуполь 

Кількість  
об’єктів* 

Вказана частина території:  
село, селище міського типу 

Кількість  
об’єктів* 

Кальміуський 445 (28,3%) смт. Талаківка 72 (4,6%) 

Приморський 361 (22,9%) смт. Сартана 49 (3,1%) 

Центральний 357 (22,7%) смт. Старий Крим 21 (1,3%) 

Лівобережний 259 (16,5%) с. Гнутове 10 (0,6%) 

Всього, р-ни м. Маріуполь 1 422 (90,3%) Всього, с. / смт. 152 (9,7%) 

Всього по м. Маріуполь та с. / смт. 1 574 (100%) 

*  У дужках відображено відсоткову частину від загальної кількості 
вказаних назв. 

Таким чином, на погляд співробітників наукової бібліотеки 
Маріупольського державного університету (далі – НБ МДУ), доречним стало 
створення тематичної БД вільного доступу з розширеними можливостями 
пошуку, яка б містила старі й нові, затверджені міськвиконконом та 
варіативні назви місцевих топонімів. Оскільки у порівнянні з іншими 
довідковими виданнями й електронними ресурсами, наявними в НБ МДУ та в 
доступних особистих краєзнавчих архівах, Словник вулиць містив 
найповнішу інформацію, він і став основою даної БД, створеної в АБІС 
«ІРБІС-64», – «Топоніми Маріуполя: перейменування» [5]. При цьому, 
додаючи до БД дані зі Словника вулиць, ми намагалися враховувати 
наступне: 

1. До Словника вулиць включено назви різних типів топонімів: бульвар, 
вулиця, площа, провулок, проїзд, спуск, тупик, шосе, інше (напр., «Шмідта 
гавань», яка вказана окремо від «вул. Шмідта», а також «Зуївські бараки», 
«мікрорайон Бригантина», «житмасив Азовський», «квартал Азов’є», 
«Цегляний кар’єр», «масив Цегляний», «Містечко охорони», «Нафтобаза», 
«Робітнича зупинка», «Радгосп "Зірка"» тощо); при цьому тип об’єкту може 
бути частиною назви іншого типу («вул. Кленова балка», «пров. Зінцевий 
спуск», «вул. Західна алея», «вул. Озеро Хасан», «вул. Старокримська гілка»). 
Отже, у предметних рубриках нашої БД відображено розширений перелік 
типів топонімів; 

2. І як окремий тип, і як частина назви у Словнику вулиць вказано саме 
«спуск», а «узвіз» (за аналогією – Андріївський узвіз у Києві) згадується 
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тільки як «старе написання». Проте затверджений на державному рівні 
перелік географічних термінів серед прикладів містить тільки термін «узвіз» 
[2]. Отже доречність використання терміну «спуск» є спірним питанням, і 
подібні назви відображались нами у поєднанні з термінами і «спуск», і 
«узвіз»; 

3. Затверджені на міському рівні топонімічні назви, присвячені 
видатним особистостям, характеризуються вкрай низьким ступенем 
уніфікації. Отже, під час їх додавання до БД варіативним назвам приділялась 
особлива увага. 

Щодо останнього пункту додатково пояснимо: більшість назв топонімів 
даної тематики включають тільки прізвище конкретної особи («вул. Войнич», 
«пров. Головіна», «проїзд Докучаєва» тощо), проте є й винятки. Вони 
заслуговують на окрему увагу, оскільки спосіб оформлення назви впливає на 
її місце у переліках, систематизованих за абетковим принципом. Подібні 
персональні назви можна розподілити на такі групи: ті, до складу яких 
входить частина «ім.» («вул. ім. О.В. Савчука», «вул. ім. Саєнко», «пл. ім. 
Адмірала Луніна» тощо, всього 12 назв); назви, у яких перед прізвищем 
вказано повне ім’я («бульв. Богдана Хмельницького», «вул. Панаса Мирного» 
та інш., всього 23 назви); назви, які містять ініціали перед прізвищем («вул. 
А. Куїнджі», «пров. Ф.А. Полєтаєва», всього 9 назв) або після прізвища 
(«пров. Нефедова П.П.», «вул. Радіна М.В.», всього 18 назв); назви, перша 
частина яких вказує на професію, рід занять конкретної особи тощо (напр., 
«вул. Академіка Амосова», «пров. генерала Кушнаренка В.М.», всього 
7 назв). Більше 50, поданих у Словнику вулиць, – назви, до складу яких 
входять числівники, що також поширює варіативність їх оформлення (напр., 
«вул. 1 Азовська», «квартал 24», «пров. II Зінцевий спуск», «вул. Річкова I», 
«вул. Перша Слободка», «вул. П’ята», «проїзд 7»). Також наявні назви, що 
містять не тільки подвійні, а й два прізвища («вул. Сакко і Ванцетті») або 
абревіатури («вул. МЮДа») тощо. Таким чином, написання близько 9% з 
вказаних у Словнику вулиць назв може викликати труднощі, а якщо додати 
ім’я або ініціали до інших наявних прізвищ (подібне практикується, 
наприклад, на мапах Bing, які використовують Facebook та Instagram), 
відсоток проблемних назв може збільшитись у кілька разів. Все це підсилює 
актуальність створення БД, яка б відображала старі, варіативні та актуальні 
затверджені варіанти назв місцевих топонімів. 

На даний момент створена БД містить тільки назви Центрального 
району Маріуполя [5]. В подальшому планується поповнювати її не тільки 
іншими назвами зі Словника вулиць, а й місцевими топонімами з державного 
Реєстру [3], з інших довідкових джерел різних років. Бо подібні власні 
електронні ресурси, як зазначала Н. Волошінська, «допомагають забезпечити 
науково-дослідні, інформаційні, освітні потреби користувачів, а також 
бібліотечних фахівців» [1, с. 64], пов’язані з краєзнавчими аспектами. 
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МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ОСНОВНІ 

ТЕНДЕНЦІЇ 

 

Розвиток сучасних інформаційних технологій вносить зміни у вимоги 
до форм і методів представлення інформації, що, в свою чергу, впливає на 
тенденції формування та оновлюваності бібліотечних фондів, в яких мають 
бути враховані всі потреби користувачів. Зміна вимог до діяльності бібліотек 
закладів вищої освіти, головним завданням яких є інформаційне забезпечення 
навчально-виховного та наукового процесів, безумовно, позначилося і на 
основних тенденціях оновлюваності бібліотечних фондів. 

Університетська бібліотека є інформаційною основою науково-

освітнього процесу, від ресурсів якої залежить багато в чому якість та зміст 
навчання та наукових досліджень. Якість і обсяг бібліотечних фондів 
значною мірою залежать від  тенденцій оновлюваності. 
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Формування бібліотечного фонду – це один з головних бібліотечних 
процесів, який потребує наукового підходу. Його основа – моніторинг та 
аналіз інформаційних потреб користувачів, стану та функціонування 
бібліотечного фонду, що дає змогу не тільки керувати ним, а й коригувати, 
приводячи до оптимального стану.  

Проблему особливостей формування та оновлення бібліотечних фондів 
ЗВО розглядають науковці І.Шкутник та О.Шестопалова, які зауважують: 
«Сучасна  бібліотека ЗВО повинна передбачати очікування користувача щодо 
задоволення інформаційних потреб та створення комфортного середовища. 
Задовольнити інформаційні потреби користувача, зробити інформацію 
доступною – саме в цьому полягає одна з найважливіших функцій бібліотеки 
ЗВО» [7, с.238]. Науковці В.В.Іванова, Ю.Подуфала у своїх публікаціях 
висвітлюють процеси і напрямки інформаційного забезпечення користувачів 
бібліотек ЗВО [3, с.37]. Проблеми формування фонду сучасної бібліотеки 
розглядає провідний науковець Я. Шрайберг. «Виявлення основних тенденцій 
комплектування фонду допоможе науковим бібліотекам університетів країни 
виробити правильну стратегічну і тактичну політику в цій важливій роботі, а 
позитивний досвід буде сприяти її успішній реалізації» [4, с.15].  

Проблема оновлення – це гостре питання для кожної бібліотеки, 
особливо це актуально для наукових бібліотек, тому що їх завдання 
задовольняти освітянські і наукові потреби здобувачів вищої освіти різних 
рівнів, професорсько – викладацький склад [6, с.80]. 

Якісно скомплектований та постійно оновлюваний фонд – основа 
ефективності роботи наукової бібліотеки Маріупольського державного 
університету (далі НБ МДУ). Всі процеси комплектування вирішуються в 
комплексі та в тісному контакті з викладачами унверситету, які перебувають 
в курсі відповідності бібліотечного фонду програмам дисциплін, які читають 
на кафедрах університету. 

Книгозабезпеченість навчального та наукового процесів університету, 
наявність нових видань, є одним з головних завдань роботи відділу 
комплектування та наукової обробки документів. Ретельний облік усіх нових 
надходжень до бібліотечного фонду за навчальними дисциплінами, аналіз 
політики комплектування – для університету ці дані стають вирішальними під 
час акредитацій освітніх програм.  

Бібліотека поліпшує якість формування фонду, проводячи постійний 
моніторинг книгозабезпеченості навчального процесу, що проводиться на 
початку кожного навчального року у серпні – вересні, за результатами якого 
кожен рік готується звіт ректорату університета «Про стан забезпечення 
студентів університету підручниками з дисциплін фахової підготовки на 
навчальний рік». 

Сучасні процеси оновлюваності – це планомірне поповнення, 
упорядкування сукупності документів відповідно до типу, мети і завдань 
бібліотеки, а також до потреб користувачів. Однією з основних тенденцій 
оновлення фонду бібліотек закладу вищої освіти є їх поповнення науковою 
літературою. В цьому питанні НБ МДУ надає перевагу якісному, а не 
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кількісному напрямку у процесах оновлення фондів. Пріоритет у 
комплектуванні надається науковій літературі, яка складає в середньому 50% 
від кількості надходжень за рік [5]. На рисунку 1 відображене зростання 
надходжень наукової літератури на протязі 2015-2019рр.  

 
Рис.1. Надходження наукової літератури до НБ МДУ  

за 2015-2019 рр. 
Другим важливим напрямком оновлення бібліотечного фонду можно 

назвати наповнення фонду україномовними виданнями. Наявність документів 
українською мовою у фонді з наведених даних (рис. 2) складає досить 
стабільний процент їх зростання (за останні 5 років) від загальних 
надходжень нової літератури [5]. 

 
Рис. 2. Надходження україномовних видань до НБ МДУ  

за 2015-2019 рр. 
Динамічні зміни інформаційних потреб користувачів, випереджує 

розвиток бібліотечних фондів, викликаючи протиріччя між наявним фондом 
бібліотек та їх використанням. Подоланню цих протиріч та створенню більш 
досконалого фонду сприяє процес їх оновлення, який забезпечує приведення 
складу фонду у відповідність до потреб читачів. Тобто оновлення 
бібліотечного фонду, поряд з іншими факторами, є важливою умовою їх 
ефективного використання.  
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В настоящее время учеными и специалистами исследуются разные 
аспекты феномена «коммуникация», дается его определение, выявляются 
каналы, способы, формы, методы; изучается коммуникация в различных 
сферах; выделяются различные ее виды и уровни. В связи с протекающим в 
мире процессом глобализации и интенсификации межнационального 
общения, особую нишу занимают исследования международной 
коммуникации, которая является обязательным условием достижения 
взаимопонимания и согласия между народами. Политические, 
экономические, научно-образовательные и социокультурные изменения на 
мировой арене способствуют росту профессиональной международной 
коммуникации и расширению международного сотрудничества. 
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Для разработки теоретических аспектов международной коммуникации 
специалистов библиотечно-информационной сферы данные исследования 
имеют большое значение и требуют рассмотрения и всестороннего анализа.  

Одним из важных научных вопросов является определение сущности 
понятия «коммуникация». В научных кругах существуют разные подходы к 
решению обозначенной задачи, однако большинство исследователей в 
области социогуманитарных наук трактуют коммуникацию как общение, 
обмен идеями, передачу информации от человека к человеку и понимают под 
ней не только само сообщение и /или его передачу, а в первую очередь 
взаимное понимание [5;  7, с. 6; 10, с. 24; 14, с. 54; 15, с. 19]. 

Понятие коммуникация с уточняющим определением 
«международная», возникло в связи с растущим влиянием глобализации, и в 
широком смысле понимается, как практика коммуникации, осуществляемая 
через государственные границы. Исследования в области международной 
коммуникации посвящены взаимодействиям масштабов «правительство – 

правительству» и «люди – людям» на глобальном уровне и охватывают 
«политические, экономические, социальные, культурные и военные 
проблемы [8, c. 87]. 

По мнению Е. В. Лебедевой международная коммуникация это 
«совокупность коммуникаций в системе международных отношений: 
коммуникации между элементами системы международных отношений и 
внешнеполитические коммуникации государства» [9, c. 23]. Предметной 
сферой исследований в области международной коммуникации являются: 
политическая экономика, пропаганда, общественное развитие, культура и 
СМИ, глобальный доступ к сети Интернет, геополитика, международные 
организации, внешняя политика государства, международные отношения и 
глобализация. В число участников процесса международной коммуникации 
входят государства, страны, объединения государств и граждане разных 
стран. 

На основе анализа публикаций зарубежных и отечественных авторов 
можно выделить ряд понятий, имеющих непосредственное отношение к 
исследуемой теме, а именно: «профессиональная коммуникация», 
«международная профессиональная коммуникация», «международная 
деловая коммуникация», «межкультурная коммуникация», «библиотечная 
межкультурная коммуникация», «межкультурный диалог в библиотеке», 
«международная социальная коммуникация». Приведем их определения и 
укажем на различия между ними.  

В общем виде система профессиональных коммуникаций представляет 
собой информационное пространство, в котором формируются и 
распространяются профессиональные знания [16, с. 194]. Информационное 
пространство имеет многокомпонентную структуру, основу которой 
составляют каналы коммуникации – традиционный и электронный. По 
характеру связей профессиональная коммуникация может осуществляться в 
форме официальных (формальная коммуникация) и неофициальных 
(неформальная коммуникация) контактов. Уровни осуществления 
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профессиональных коммуникаций распространяются от межличностных 
связей через групповые профессиональные контакты до средств массовой 
коммуникации. 

И. В. Зоткина установила, что «международная профессиональная 
коммуникация представляет собой сложное образование; это особая модель 
коммуникации, в которой национальные особенности собеседников 
проявляются через вербальные элементы (лексические единицы, 
грамматические структуры, речевые акты); невербальные элементы (жесты, 
интонацию, дистанцию и т.д.); стратегию общения (начало разговора, 
окончание разговора, выражение мнения, сомнения и т.д.)» [6, с. 26], и 
назвала единство профессиональной, языковой и страноведческой подготовки 
специалистов необходимым условием для осуществления эффективной 
профессиональной коммуникации на международном уровне. 

Международная деловая коммуникация – это «междисциплинарный 
научный подход, который в дополнение к использованию языка подчеркивает 
важность контекста межкультурной коммуникации и применяет 
разнообразные методы для исследования глобальной профессиональной 
компетентности в ее многоязычном и мультикультурном контексте» [3, 
c. 351]. Важно понимать то, что межкультурная и международная 
коммуникация тесно взаимосвязаны, поэтому при международной деловой 
коммуникации необходимо придавать культуре коммуникантов серьезное 
значение, осознавая и принимая во внимание культурные различия между 
ними.  

По определению А. П. Садохина «межкультурная коммуникация – это 
процесс общения и взаимодействия, осуществляемый между 
представителями различных культур или культурных сообществ» [11, с. 277]. 
Предметной сферой исследований в области межкультурной коммуникации 
являются: культура и личность, культурная модель личности, культура как 
коммуникация, проблемы межкультурных различий, взаимоотношения и 
коммуникации между культурами, характерное поведение носителей 
культуры, описание, интерпретация и оценка культурных различий. 
Участниками процесса межкультурной коммуникации являются 
представители разных культур, проживающие как в разных странах, так и в 
одном государстве.   

В «Белой книге по межкультурному диалогу» последний определяется 
«как процесс, включающий в себя открытый и вежливый обмен мнениями 
между лицами и группами с различным этническим, культурным, 
религиозным и языковым прошлым и наследием, основанный на взаимном 
понимании и уважении. Он способствует политической, социальной, 
культурной и экономической интеграции и сплочению поликультурных 
обществ; поощряет равенство, человеческое достоинство и чувство общей 
цели; имеет целью развитие более глубокого понимания различного 
мировоззрения и поведения, повышения уровня сотрудничества и 
вовлеченности (или свободу выбора), создание условий для развития 
личности, а также продвижение толерантности и уважения к другому 
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человеку» [2, с. 45]. 

Библиотечные специалисты, говоря о межкультурном диалоге, 
понимают его в основном как работу библиотеки, направленную на 
обеспечение межнационального согласия в поликультурном обществе, путем 
воспитания навыков межкультурного общения и создания пространства для 
его расширения [12; 13]. 

О. А. Барма понимает под библиотечной межкультурной 
коммуникацией «процесс передачи, трансляции информации с помощью 
технических средств, физических объектов (документов) между объектами и 
субъектами библиотечно-библиографической деятельности, являющимися 
представителями различных культур и вероисповеданий, возрастных, 
половых, социальных этнических, мировоззренческих характеристик» [1, 
с. 2].  К каналами библиотечной межкультурной коммуникации автор 
относит: персонал, пользователи библиотеки, книги, выставочная, проектная 
деятельность библиотеки, библиотечные презентации и экспозиции, Интернет 
технологии, применяемые в библиотечной деятельности. 

Т. П. Глухова понимает под международной социальной 
коммуникацией «социально обусловленный процесс передачи и восприятия 
информации в условиях межличностного, группового и массового общения 
по разным каналам при помощи различных коммуникативных средств, где 
средой взаимодействия является международное социальное пространство, а 
взаимосвязи осуществляются между представителями разных стран» [4, c. 
44]. Участниками процесса международной социальной коммуникации 
являются представители разных стран / государств. Следует обратить 
внимание на то, что представительство различных стран, а не различие 
культур является необходимым условием для осуществления международной 
социальной коммуникации. 

Вышеприведенные понятия являются концептуальной основой для 
исследования сущности международной коммуникации специалистов 
библиотечно-информационной сферы. Это обусловлено тем, что все они 
непосредственно отражают сущность процесса коммуникации между 
людьми, хотя и рассматривают его в различных аспектах. Кроме этого, анализ 
практического опыта международной коммуникации специалистов 
библиотечно-информационной сферы показывает, что она включает в себя 
компоненты международной, межкультурной, профессиональной и деловой 
коммуникации, образуя в результате целостное понятие «международная 
коммуникация специалистов библиотечно-информационной сферы».  

Учитывая данные положения, международную коммуникацию 
специалистов библиотечно-информационной сферы правомерно определить 
как профессионально обусловленный процесс обмена, передачи, восприятия 
информации, а также обмена и передачи материальных и духовных объектов 
культуры по разным каналам и при помощи различных коммуникативных 
средств, при котором взаимосвязи осуществляются библиотечно-

информационными специалистами на международном уровне, а результатом 
их взаимодействия является формирование, развитие и распространение 
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профессиональных знаний, обобщение и анализ международного опыта в 
библиотечно-информационной  сфере. 

В институциональном аспекте международную коммуникацию 
специалистов библиотечно-информационной сферы предлагается определить 
как совокупность коммуникаций между государственными органами, 
библиотеками, библиотечными объединениями, правительственными и 
неправительственными организациями, учреждениями и фондами, 
осуществляющими профессиональную или профильную деятельность в 
области культуры, науки и образования и /или содействующими 
коммуникации субъектов заинтересованных в развитии библиотечно-

информационного сектора на международном уровне. 
Таким образом, международная коммуникация специалистов 

библиотечно-информационной сферы – это профессионально обусловленная 
коммуникация, которая осуществляется как в традиционной, так и в 
электронной форме в контексте международных отношений в области 
библиотечно-информационной деятельности. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК МАРІУПОЛЯ 

 

У червні 2020 р. виповнився 1 рік успішної роботи Комунальної 
установи «Міська централізована бібліотечна система», яка об’єднує у собі 16 
бібліотек (6 бібліотек для дітей та 10 для дорослих). 

29 травня 2019 року рішенням Маріупольської міської ради № 7/42-

3983 ліквідаційні баланси бібліотечних комунальних установ та передавальні 
акти були затверджені. Таким чином 12 червня 2019 року стало останнім 
днем роботи КУ «ЦБС для дорослих», «ЦБС для дітей» і «Маріупольська 
історична бібліотека ім. М.С. Грушевського», а 18 червня працівники міських 
бібліотек були прийняті в КУ «Міська централізована бібліотечна система». 

Зараз ми можемо ділитися досвідом про етапи цієї роботи зі своїми 
колегами із Дніпра, Херсону та Запоріжжя. Але шлях до цієї події був дуже не 
простий. Процес реорганізації міських бібліотечних установ розпочався ще у 
2017 році. За цей період було проведено дуже багато нелегких зустрічей зі 
співробітниками, переговорів та узгоджень з представниками міської влади. І 
тільки після згоди від Міністерства культури та згідно з рішенням 
Маріупольської міської ради Маріуполь став першим містом в України, де 
була проведена подібна реформа. 
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Відбулися зміни в мережі бібліотек. З 1 квітня 2019 року на базі 
Центральної дитячої бібліотеки почала працювати Донецька обласна 

бібліотека для дітей. 
Відділ формування фонду і організації каталогів об’єднався та 

розширився. На його базі створено сектор обмінно-резервного фонду. А у 
лютому 2020 році відділ було переведено у нову, відремонтовану за кошти 
міського бюджету, будівлю. 

Дитяча бібліотека ім. О.С. Пушкіна була об’єднана з бібліотекою ім. 
О.І. Купріна, а дитяча бібліотека ім. С.Я. Маршака – з бібліотекою ім. М.Ю. 
Лермонтова. Тепер ці бібліотеки обслуговують різні категорії населення. 

В бібліотеці ім. М.О. Некрасова відкрито читальний зал на 14 
посадочних місць, в бібліотеках ім. М.В. Гоголя, ім. О.І. Купріна та Л. 
Українки – дитячі відділи. 

Дитяча бібліотека ім. В.В. Маяковського змінила адресу, переїхавши до 
нового і відремонтованого приміщення за кошти міського бюджету у 
приміщення в ЗОШ № 63. 

Великих змін зазнала і Центральна міська публічна бібліотека ім. В.Г. 
Короленка. З січня 2019 р. розпочався капітальний ремонт будівлі з 
масштабною реконструкцією, оновленням інтер’єру та технічного оснащення. 
Наприкінці березня – на початку квітня бібліотека тимчасово переїхала в одне 
з приміщень в Маріупольській камерної філармонії, а 7 листопада розпочала 
переїзд до нового приміщення, що було придбано містом – в історичну 
будівлю банка по вул. Грецькій, 43 (корпус 2) і з 2-го грудня обслуговує 
користувачів за новою адресою. Після того як банк вивільнить приміщення 
(строк оренди) зразу ж будуть зібрані та розставлені нові меблі та техніка, 
придбанні для нової будівлі за кошти міського бюджету. Раціонально та 
зручно розмістяться структурні підрозділи, розконсервуються та 
розставляться фонди, налагодиться комунікація, сервер, локальна мережа 
тощо. Цікавим є факт, що будівля банку побудована в 1905 році, тобто 
молодший за бібліотеку на рік. 

1 корпус бібліотеки також розпочав свою роботу у новому, незвичному 
форматі. 29 жовтня у колишньому приміщенні ЦМПБ ім. В.Г. Короленка 
відкрився перший у Східній Україні центр розвитку стартапів та простір для 
навчання і розвитку IT-ініціатив регіону «1991 Mariupol». Відкриття центру 
відбувалося в рамках економічного інвестиційного форуму «RE:Think. Invest 
in Ukraine». Серед почесних гостей свята – президент України В.О. 
Зеленський, прем’єр-міністр О.В. Гончарук, спікер Верховної Ради України 
Д.О. Разумков, міський голова Маріуполя В.С. Бойченко, інші топ-

чиновники. 
В центрі «1991 Mariupol» є опенспейс – відкритий простір для роботи, 

безліч столів для офісної техніки, 50 робочих місць коворкінгу; шість 
приватних офісів для переговорів або роботи; кілька скайп-кімнат; івент-зона 
на 200 осіб, де можна проводити прес-конференції, зустрічі або навчально-

просвітницькі заходи; зони відпочинку зі зручними диванами, їдальня, ліфт 
для осіб з інвалідністю. В центрі планують проводити акселераційні та освітні 
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програми для молоді, підприємців та IT-спеціалістів, тут стажуватимуться 
студенти, співробітники держорганів та промислових підприємств. 

На першому поверсі на місці колишнього Інтернет-центру ЦБ 
розташовано електронну бібліотеку, оснащену новими меблями і відповідним 
обладнанням – мультимедіа, сенсорним інформаційним кіоском, планшетами, 
електронними книжками, ноутбуками. Це приклад, як може змінюватися 
традиційна книгозбірня, перетворюючись на смарт-бібліотеку: користувачі 
замовляють документи через QR-коди, мають нагоду ознайомитися з 
популярними електронними періодичними виданнями Європи. Тут надаються 
інформаційні послуги, це місце для креативу і творчості. До речі, за 
необхідності маріупольці також зможуть замовити необхідні традиційні, 
паперові книги з фонду бібліотеки. 

Усі бібліотеки міста комплектуються книжками різних жанрів та 
передплачують періодичні видання, оснащені комп’ютерної та копіювально-

розмножувальною технікою, проекторами та екранами. Свої інтер’єри 
оновили приміщення бібліотек ім. О.С. Новикова- Прибоя, ім. О.Т. Гончара, 
ім. О.І. Купріна, ім. М.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, ім. М.О. Некрасова. 

Бібліотечні установи міста працюють і поза межами своїх бібліотек, що 
забезпечує наближення до бібліотечних послуг за місцем роботи, навчання, 
відпочинку або проживання населення. 

Відкрито та працюють: 

- виїзні читальні зали (парки та сквери міста); 
- бібліотечні пункти (Лівобережний районний центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді ММР. (Адреса: пер. Ризький, 40), вже є 
домовленість організувати такі пункти у інших районах міста; 

- співпраця з КСН «Первомайский», «Парковый», «Славутич», 
«Надежда», «Центральный». 

Сьогодні кожна бібліотека системи має доступ до мережі Інтернет, 
використовує мережеві сервіси та хмарні технології, надає інтернет послуги 
та активно працює із віддаленими користувачами через власні сайти та 
сторінки у соціальних мережах.  

КУ «МЦБС»  активно приступила до впровадження електронної 
системі «Е-book», яка об’єднає у єдину мережу бібліотеки системи. На 
міському порталі «Маріуполь. Культура» мешканці міста зможуть 
подивитися, які книги, у тому числі новинки, мають бібліотеки міста.  З 
домашнього комп’ютера або в транспорті на смартфоні маріупольці зможуть 
не тільки вибрати літературу, а й замовити її. Також можна подивитися, які 
книги популярні або залишити заявку на придбання літератури, якої в 
бібліотеках поки немає. Читач з електронним читацьким квитком буде 
обслуговуватися в будь-якій бібліотеці КУ «МЦБС». Електронна система «Е-

book» почне повноцінно працювати з початку 2021 року. 
Колектив КУ «МЦБС» розуміє: зміни не відбуваються за день, це 

тривалий процес, який продовжується і сьогодні. 
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС  
ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ 

 

Сьогодні, коли сучасні інформаційні технології відкривають нові 
можливості для інформаційної підтримки наукових досліджень, усе більшого 
значення для світової наукової громадськості набуває можливість збереження 
і поширення інформації на умовах відкритого доступу. Проблемам створення 
та функціонування інформаційних ресурсів відкритого доступу присвячено 
чимало публікацій зарубіжних та вітчизняних авторів: Г. М. Захарової, 
К. О. Кудима, О. Г. Кузьмінської, І. Л. Лінден, Ф. Ч. Лінден, В. М. Московкіна, 
О. В. Новицького, Г. Ю. Проскудіної, В. А. Рєзніченко, І. С. Солдатенка, 
Т. О. Ярошенко та ін. Метою даної публікації є узагальнення відомостей 
щодо історії руху відкритого доступу та сучасний стан розвитку 
інформаційних ресурсів відкритого доступу в Україні. 

Відкритий доступ (Open Access) – це безкоштовний, швидкий, 
постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових та 
навчальних матеріалів, що реалізується для будь-якого користувача у 
глобальній інформаційній мережі. Рух відкритого доступу виник у науковій 
спільноті ще на початку 2000-х років та набув за цей час значного поширення, 
особливо на Заході. 

Однією з визначальних подій руху відкритого доступу стала 
Будапештська ініціатива відкритого доступу (BOAI). Це громадська 
ініціатива щодо принципів відкритого доступу до наукової літератури. Вона 
була прийнята на конференції, скликаній у Будапешті Інститутом відкритого 
суспільства 1-2 грудня 2001 р., з метою сприяння руху відкритого доступу. 
Оприлюднена 14 лютого 2002 р. Вона пояснює, що таке рух відкритого 
доступу та який його потенціал, а також містить одне з найбільш поширених 
визначень відкритого доступу. 

Наступним кроком стала зустріч щодо відкритого доступу до 
публікацій у штаб-квартирі Медичного інституту Говарда Хьюза в Чеві-Чейз 
(штат Меріленд, США) 11 квітня 2003 р., результатом якої стало підписання 
документу, відомого як Заява у Бетезді щодо підтримки ідеї Відкритого 
доступу (опубліковано 20 червня 2003 р.). Вона містить визначення 
документу відкритого доступу, а також заяви робочих груп від організацій та 
агенцій, що фінансують дослідження, бібліотек та видавництв, науковців та 
наукових спільнот. 

Третім значним документом на шляху розвитку руху відкритого 
доступу стала Берлінська декларація про відкритий доступ до наукових 
та гуманітарних знань (англ. Berlin Declaration on Open Access to Knowledge 

in the Sciences and Humanities), підписана 20-22 жовтня 2003 р. на конференції 
з Відкритого доступу у Берліні, організованій Товариством імені Макса 
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Планка. В ній сформульовано мету відкритого доступу, визначено умови 
внеску у відкритий доступ та гарантується підтримка переходу до парадигми 
електронного відкритого доступу 

Реалізація принципів відкритого доступу може здійснюватися 
наступними шляхами: 

1. Публікація в журналах, що знаходяться у відкритому доступі. 
Журнал відкритого доступу працює за відмінною від передплати моделлю. 
Всі витрати на створення такого журналу та організації доступу до публікацій 
несе інституція-засновник та сам автор. Матеріали, розміщені в такому 
журналі, стають доступними в режимі реального часу негайно. Кінцевий 
користувач отримує доступ до журналу безкоштовно. 

2. Депонування – розміщення дослідниками своїх вже опублікованих 
статей також в репозитарії. Депозит може бути оформлений у вигляді статті, 
що пройшла рецензування, або у вигляді препринту. Репозитарії також 
розміщують інші типи наукових та навчальних документів: дисертації, тези, 
наукові звіти, презентації, дані, зображення та ін. 

На сьогодні саме інституційні репозитарії мають стати основним 
засобом реалізації принципів відкритого доступу, адже їх функціонування та 
наповнення є одним із критеріїв експертних комісій щодо якості роботи вузу 
під час проведення акредитаційної експертизи при акредитації закладу, 
напряму підготовки, спеціальності. 

Інституційний репозитарій – електронний архів для тривалого 
зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного 
відкритого доступу до результатів наукових досліджень, що проводяться в 
установі. Може містити наукові статті, дисертації та автореферати 
дисертацій; навчальні матеріали; книги чи розділи книг; студентські роботи; 
матеріали конференцій; патенти; зображення, аудіо- та відео- файли; 
статистичні матеріали; наукові звіти. 

Створення на принципах відкритого доступу електронних архівів 
академічних текстів у різних країнах обумовило наступний крок – появу 
реєстрів, які б виконували роль «шлюзів» до цих розпорошених в мережі 
Інтернет ресурсів. Головна перевага і прогресивна роль таких реєстрів – 

надання можливості науковому співтовариству об’єднати в одному місці 
напрацювання різних академічних і науково-освітніх установ з усіх галузей 
знань, створення своєрідної бази даних, яка охоплює електронні бібліотеки 
світу. На сьогодні функціонують кілька міжнародних реєстрів ресурсів 
відкритого доступу, найвідоміші серед яких OpenDOAR (Directory of Open 

Access Repositories) і ROAR (Registry of Open Access Repositories). 
Нажаль, в Україні досі не існує подібних ресурсів, роботу зі створення 

вітчизняних реєстрів відкритого доступу розпочато нещодавно. Однією із 
перших спроб можна назвати проект Тернопільського національного 
технічного університету ім. Івана Пулюя «Вебометрика репозитаріїв 
України», який зараз нараховує 64 репозитарії, розміщені за певними ранґом з 
урахуванням присутності сайту в пошукових системах Google та Яндекс, 
відображення наукових публікації в Google Академії, формату файлів, 
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індексу вагомості PageRank (Google) та тематичного індексу цитування 
(Яндекс), наявності та видимості посилань з інших сайтів. 

Найбільш загальну інформацію про вітчизняні репозитарії (назва та 
електронна адреса) можна знайти на сайті Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського: у рубриці «Електронні репозитарії» бази даних 
«Тематичний інтернет-навігатор», на інформаційному порталі «Наука 
України: доступ до знань» та у розділі «Електронні репозиторії» на сторінці 
«Наукові ресурси». 

Перелік репозитаріїв України із гіперпосиланнями на них містить також 
сторінка блогу про бібліотечну справу та інформаційні технології «Пан 
бібліотекар» у розділі «Корисне». 

У 2016 р. на підставі розпорядження Кабінету міністрів України (№ 
504-р від 22 липня 2016 р. Про створення Національного репозитарію 
академічних текстів) було розпочато роботу зі створення Національного 
репозитарію академічних текстів (далі НРАТ) – загальнодержавної 
розподіленої електронної бази даних, в якій накопичуються, зберігаються і 
систематизуються академічні тексти. Ініціатором створення виступило 
Міністерство освіти і науки України, а розпорядником, тобто юридичною 
особою, яка безпосередньо забезпечує функціонування НРАТ, призначено 
Державну наукову установу «Український інститут науково-технічної 
експертизи та інформації» (Наказ МОН України № 1421 від 25.10.2017 р.). 
Було розроблено низку нормативних документів, зокрема Положення про 
Національний репозитарій академічних текстів (Постанова КМУ № 541 від 
19.07.2017 р.) та Регламент роботи Національного репозитарію академічних 
текстів (Наказ МОН України № 707 від 04.07.2018 р.), в яких роз’яснюються 
основні поняття (відкриті дані, відкритий доступ, академічний текст, 
депонована наукова робота, інституційні учасники, локальний репозитарій, 
користувачі та відвідувачі НРАТ тощо), окреслено структуру НРАТ та 
зазначено засади його функціонування. З кінця 2017 р. НРАТ розпочав свою 
роботу спочатку в тестовому, а згодом в повному режимі. Основною метою 
Національного репозитарію є сприяння розвитку освітньої, наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності шляхом поліпшення доступу до 
академічних текстів та сприяння академічній доброчесності. 

Отже, на сьогодні створення та функціонування інституційних 
репозитаріїв – це не лише рух передової наукової спільноти на підтримку 
відкритого доступу або тенденція часу, це ще й вимога Міністерства освіти й 
науки України. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
КВАЛИМЕТРИИ ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Проблемам повышения квалификации специалистов в системе 
дополнительного профессионального образования (ДПО) взрослых в 
Республике Беларусь уделяется особое внимание. В структуре каждого 
учреждения высшего образования (УВО) действуют институты/факультеты 
повышения квалификации и переподготовки кадров для ключевых сфер 
деятельности. Среди них образование, экономика, промышленность, сельское 
хозяйство, здравоохранение, культура и др. Именно эти учреждения 
позволяют осуществлять концепцию непрерывного обучения в течение всей 
жизни, о важности которой говорилось еще в далеком 2002 г. на семинаре 
представителей стран СНГ и Монголии. Уже тогда участники из Беларуси 
отметили, что базовыми умениями, вне зависимости от сферы деятельности, 
являются: умение анализировать личную эффективность и эффективность 
предприятий; умение делать прогнозы и грамотно организовывать персонал, а 
также владеть навыками контроля качества [7, c. 19-20]. Как показывает 
практика, «качественному» контролю подвергаются любые материальные и 
нематериальные активы, которыми располагает общество. Объектом оценки 
качества может и должна стать библиотека, поскольку это сложная, 
многоэлементная и полифункциональная структура. Такой структурой 
выступает и университетская библиотека. 

В мае 2015 г. Республика Беларусь вступила в Болонский процесс, 
который свою очередь, усилил значимость непрерывного образования; 
заострил внимание на повышении качества образования в целом, также 
поставил задачу обеспечения конкурентоспособности и экономической 
заинтересованности УВО в инновациях [8, c. 1, 6]. Перемены в области 
высшего образования предъявили новые требования и к библиотекам. 
Являясь важными структурными подразделениями университетов, они все же 
имеют функциональную двойственность, выступая и в качестве 
самостоятельной системы. Осуществляя свою основную деятельность, 
университетские библиотеки, так или иначе, являются информационными 
проводниками к инновационным процессам в образовании, включая 
изменения, продиктованные Болонским процессом. 

В период перемен, сопровождающийся, в том числе, оптимизацией 
(объединением, сокращением и др.) сети УВО, анализ потенциала 
университетских библиотек становится особенно важным. Мониторингом 
деятельности библиотек УВО Республики Беларусь занимается 
Координационный и методический центр – Фундаментальная библиотека 
БГУ (ФБ БГУ). Вместе с тем, перечень основных статистических показателей 
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деятельности библиотек данного типа, принятый 14 ноября 2005 г. решением 
директоров библиотек УВО г. Минска, не пересматривался в течение 11 лет. 
Однако 16 марта 2016 г. в рамках проведения 11-ой Школы методиста 
«Актуальные аспекты методической работы в библиотеке вуза на 
современном этапе» ФБ БГУ инициировала актуализацию этого документа. 
Внесены изменения в части учета работы с удаленными пользователями. 
Иные аспекты деятельности библиотек УВО обновлению не подверглись. 
Необходимо отметить, что Сводная таблица основных показателей 
деятельности библиотек УВО Республики Беларусь … за отчетный год и 
ежегодные план и отчет о научно-методической и исследовательской работе 
Координационного и методического центра, носят преимущественно 
описательный характер; в нем отсутствует многоаспектный анализ, оценка 
деятельности библиотек с точки зрения инновационности, сравнительный 
анализ эффективности деятельности библиотек УВО по различным 
критериям и т.п. 

По результатам анализа основных показателей деятельности библиотек 
УВО за период с 2007 по 2017 гг. вызывает беспокойство стремительная 
оптимизация площадей университетских библиотек, снижение количества 
пользователей и текучесть кадровых ресурсов [5, c. 126]. 

Практика показывает, что только постоянная адаптация библиотек к 
изменяющимся условиям, организация новых направлений деятельности 
(например, мониторинг мирового научного информационного потока, 
продвижение научных публикаций в международное научно-

информационное пространство, анализ уровня цитирования ученых 
университета и др.) могут помочь библиотекам доказать свою социальную 
значимость и востребованность, – как в УВО, так и в государстве в целом. 
Соответственно в условиях, заданных государственными программами 
развития, система квалиметрической оценки деятельности библиотеки УВО 
может быть использована как достаточно эффективный механизм управления 
[4, c. 183]. Надо отметить, что в настоящее время, понятие «квалиметрия» в 
широком смысле трактуется как «наука о качестве объектов любой природы», 
а значит и библиотек всех типов и видов [1, c. 1]. 

С ноября 2015 г. автором разрабатывается тема диссертационного 
исследования «Квалиметрическая оценка деятельности библиотеки УВО на 
основе компетентностного подхода». В рамках выполнения этой работы были 
созданы две программы ДПО руководителей библиотек данного типа. 
Учебно-тематический план курса «Библиотечная квалиметрия» рассчитан на 
36 академических часов и предполагает преимущественно 
практикоориентированный подход [2, c. 154]. В основе обучения лежит  
4-блочная система, содержащая в себе: организационно-целевой, теоретико-

методологический, организационно-деятельностный и профессионально-

результативный блоки [3, c. 27-29]. В педагогическом эксперименте приняли 
участие 28 слушателей – директоров университетских библиотек Республики 
Беларусь и показали высокие результаты освоения нового курса, отметив его 
полезность в практической деятельности. 
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Изучение деятельности библиотек УВО на основе квалиметрии в 
Республике Беларусь осуществлено впервые. Вместе с тем, некоторые 
вопросы квалиметрии образования изучались белорусскими учеными 
А.А. Воскресенской, Л.Д. Ермаковой, О.А. Минич, Н.И. Мицкевичем, 
А.Д. Молоковичем, В.Н. Нагорновым, В.В. Сидориком, И.Б. Стрелковой, 
Л.В. Хведченей и др. Квалиметрию продукции в нашей стране исследовали 
Г.М. Власова, В.И. Кириллов, С.А. Ламоткин и др. Развитию библиотеки в 
рамках всеобщего менеджмента качества (в том числе с элементами 
квалиметрии) и качеству подготовки библиотечных специалистов, посвящены 
публикации Ю.Н. Галковской, Л.А. Демешко, С.В. Зыгматович, 
Ж.Л. Романовой, В.И. Саитовой, И.Б. Стрелковой, Н.А. Яцевича и др. Однако 
приходится констатировать, что эти работы носят эпизодический характер, 
затрагивая лишь некоторые аспекты квалиметрического анализа в 
конкретных отраслях. 

В Республике Беларусь с 1999 г. на базе Национального института 
образования (НИО) действует научная школа по квалиметрии образования 
под руководством Н.И. Мицкевича – доктора педагогических наук, 
профессора, научного сотрудника лаборатории проблем воспитания 
личности. В период 1999 –2015 гг. школой исследовались: дидактические 
основы повышения квалификации; дидактический контроль в УВО; 
квалиметрия образовательного процесса УВО; квалиметрические основы 
компетентности. Практические результаты внедрены в образовательный 
процесс высшего образования, а также при оценке деятельности учреждений 
ДПО взрослых в период их аккредитации [6, c. 26]. 

Обобщая изложенные факты, можно сделать вывод о том, что в 
Республике Беларусь интерес к квалиметрии достаточно велик на 
институциональном уровне. Хочется надеяться, что в будущем вопросы 
оценки деятельности библиотек в целом, включая, и университетских, 
появятся в положениях Кодекса Республики Беларусь о культуре; в структуре 
Белорусской библиотечной ассоциации (ББА) организуется Комитет по 
качеству деятельности библиотек; квалиметрический мониторинг будет 
внедрен в деятельность сети университетских библиотек, а курс 
«Библиотечная квалиметрия» станет изучаться на всех уровнях подготовки 
библиотечных специалистов. 
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ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИКИ КОМПЛЕКТУВАННЯ БІБЛІОТЕК 

 

Сучасні бібліотеки забезпечують реалізацію державної політики у сфері 
надання безперебійного вільного доступу до інформації громадян, а також 
допомагають виконувати збільшення соціально-культурного, 
інтелектуального, технологічного, природного та фінансового надбання 
країни. Сучасна бібліотека – це не тільки читання, це центр громадського 
життя, центр інноваційного розвитку громади. 

Низка соціальних, культурних, економічних та політичних змін, що 
відбулася у країні, сприяла зміні ролі бібліотек у сучасному суспільстві, 

https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/82F60AFC76CB270CC12579C9003A8C1D_EECA_LLL_NISMO_02_RU.pdf
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/82F60AFC76CB270CC12579C9003A8C1D_EECA_LLL_NISMO_02_RU.pdf
http://elib.bspu.by/handle/doc/7723


46 

 

поставила перед бібліотечними системами нові завдання, спрямовані на 
впровадження у діяльність бібліотек інновацій, пошуку більш сучасних 
методів обслуговування читачів, нових шляхів взаємодії та обміну 
інформацією з оточуючим середовищем [1, c. 118]. 

Раніше бібліотека комплектувалась лише друкованою продукцією 
(книгами, брошурами, періодикою), але сьогодні наші фонди регулярно 
поповнюються і електронними виданнями, інформаційними електронними 
ресурсами, виданнями на непаперових носіях інформації (CD-ROM або DVD-

ROM), завдання яких – підняти рівень і якість інформаційного забезпечення 
населення. Якісний та кількісний аналіз дозволяє дослідити динаміку складу і 
використання фондів. Інформаційні ресурси бібліотеки формуються 
відповідно до фахових інформаційних потреб користувачів (науковців, 
викладачів, студентів, бібліотечних працівників). Це фонди з широким 
охопленням документного потоку на різних носіях інформації. Вони є 
багатогалузевими. 

Бібліотекарів, які працюють з книгою все це втішає, але слід зазначити, 
що насправді власних видань, власних українських розробок, з огляду на 
специфіку українського виховання, пропонується бібліотекам дуже мало. На 
жаль, у бібліотек для дорослих відчувається голод на сучасних українських 
письменників, котрі могли б цікаво писати, а їхні твори були б 
конкурентоспроможними у порівнянні з зарубіжними. Вони то є, але 
видавництва не завжди мають можливість і бажання вкладати кошти у 
«розкрутку» маловідомих письменників та випуск їхніх книг [2, с. 9]. 

Ринок електронної (у тому числі аудіо-) книжки в Україні є доволі 
проблемним сегментом книжкового ринку. Причина цього, передусім, у 
поширенні піратства в мережі Інтернет, де легко можна відшукати 
безкоштовний контент замість платити за нього. Це відохочує українських 
видавців пропонувати електронні версії книжок. Через поширення піратства 
вони втрачають до 40 % доходів, як зазначає директор Українського 
інституту книги О. Коваль [3]. Вихід із цієї ситуації українські видавці бачать 
у тому, аби українська кіберполіція отримала повноваження закривати (як це 
практикується в ЄС) доступ до сайтів, де можна знайти піратський контент. 

Централізована бібліотечна система м. Маріуполя – це центр 
просвітницького та культурного життя міста. Вона сприяє розвитку 
інформаційної, мовної, духовної культури сучасного суспільства, 
формуванню правового, екологічного та патріотичного виховання містян. 
ЦБС включає 16 загальнодоступних бібліотек: Центральна міська бібліотека 
ім. В.Г. Короленка, бібліотека-філія №1 Н.К. Крупської, бібліотека-філія №2 
для дітей ім. І.Я. Франка, бібліотека-філія №3 А.С. Новикова-Прибоя, 
бібліотека-філія №4 ім. Лесі Українки, бібліотека-філія №5 для дітей ім. 
Т.Г. Шевченка, бібліотека-філія №6 для дітей ім. В.В. Маяковського, 
бібліотека-філія №7 для дітей ім. А.П. Чехова, бібліотека-філія №8 ім. 
М.О. Некрасова, бібліотека-філія №9 для дітей ім. В.З. Нестайка, бібліотека-

філія №10 ім. А.В. Купріна, бібліотека-філія №11 для дітей ім. 
Г.Х. Андерсена, бібліотека-філія №12 ім. О.Т. Гончара, історична бібліотека-
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філія №13 ім. М.С. Грушевського, бібліотека-музей-філія №14 ім. 
К.М. Симонова, бібліотека-філія №15 ім. М.Ю. Лермонтова. 

Бібліотечний фонд ЦБС м. Маріуполя складає 355655 примірників. 
Фонд забезпечує потреби населення міста в отриманні інформації стосовно 
різних галузей освіти, науки, культури, мистецтва. До послуг ЦБС 
м. Маріуполь щорічно звертаються близько 100 тис. мешканців міста. 
Джерелом утримання ЦБС та основним джерелом фінансування за рахунок 
якого відбувається поповнення та оновлення бібліотечного фонду є місцевий 
бюджет. До основних видів комплектування належать поточне, 
ретроспективне та рекомплектування на підставі очного та заочного типу 
його поповнення. Бібліотечний фонд МЦБС складається з неперіодичних, 
періодичних, продовжуваних видань, рукописів, електронних документів, 
аудіовізуальних матеріалів. 

Комплектування фонду ЦБС здійснюється за допомогою відділу 
формування фондів та організації каталогів. Застарілі видання виключаються 
з обліку бібліотечного фонду. Вилучення документів, як і прийом, 
складається з послідовних операцій: виявлення в фонді документів, що 
підлягають виключенню, його обґрунтування; складання списку документів 
на вибуття; підрахунок вартості документів; складання акту. У кожному акті 
враховуються документи, що виключаються з фонду з якої-небудь причини: 
старіння, зношуваність та ін; здача акту і списку до відділу формування 
фонду МЦБС; затвердження акту директором МЦБС, вивезення макулатури 
структурними підрозділами після затвердження акту; надання довідки про 
здачу макулатури в відділ формування фонду, отримання керівником 
структурного підрозділу 1 екземпляру акту зі списком. 

Основною проблемою комплектування бібліотечної системи 
м. Маріуполь є те, що документальні та інформаційні ресурси МЦБС 
м. Маріуполь не відповідають вимогам сучасного суспільства. Сучасний 
бібліотечний фонд Маріупольської ЦБС майже на 70 % укомплектовано 
старими примірниками літератури. Ці фактори знижують коефіцієнт корисної 
дії бібліотеки, знищують її авторитет, погано впливають на якість 
обслуговування читачів, які звертаються за послугами до працівників 
бібліотеки.  

На початку 2000-х рр. було розпочато комплектування фондів 
електронними виданнями, переважно в ЦБ ім. В. Г. Короленка. Цей процес 
ускладнювався низкою невирішених питань, зокрема, невизначеністю 
співвідношення друкованих, аудіовізуальних матеріалів і баз даних на 
оптичних дисках у фондах бібліотек. 

Відповідно до Міської цільової програми розвитку галузі культури у м. 
Маріуполі на 2018-2022 роки місцевою владою було розроблено програму 
промоції читання та розвитку публічних бібліотек міста Маріуполя. 

Впровадження цієї програми дозволить розширити інформаційно-

культурний простір населення міста, створить сприятливі організаційні та 
соціально-економічні умови діяльності бібліотек, покращить матеріально – 

технічні умови існування сучасних бібліотек міста, сприятиме модернізації та 
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ресурсному розвитку бібліотек, перетворенню їх в інформаційні, культурні та 
просвітницькі центри.  

Отже, під час комплектування та збереження бібліотечних фондів 
сучасні бібліотеки стикаються із низкою проблем. До основних проблем 
комплектування бібліотечних фондів ЦБС для дорослих м. Маріуполя 
належать наступні: 1) невідповідність сучасним вимогам документальних та 
інформаційних ресурсів; 2) зростання цін на друковану продукцію, а 
особливо на наукову та довідкову літературу; 3) недостатніми фінансовими 
можливостями бібліотек; 4) відсутність книгарень.  

Література 

1. Мацібора Н. Г. Сучасний стан і напрями роботи з рідкісними 
виданнями у фондах освітянських бібліотек України. / Н. Г. Мацібора.- 
С. 110-119.  

2. Рогова П., Мацібора Н. Стан і перспективи збереження фонду в добу 
цифрових технологій у Державній науково-педагогічній бібліотеці України 
імені В. О. Сухомлинського. / Н. Мацібора, П. Рогова // Вісник Книжкової 
палати. – 2009. – №11. – С. 9-12. 

3. Білоус В. Модель сучасної бібліотеки вищого навчального закладу 
/ В. Білоус // Бібліотечний форум України. – 2014. – С. 44-45 

 

 

УДК 027.7 

С. В. Назар’єва 
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БІБІЛОТЕКА – СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА МАЙБУТНЬОГО 

 

Бібліотека втратила монополію на доступ до інформації. Суспільні 
трансформації стали викликом і одночасно вікном можливостей для 
Бібліотеки, яка перебуває у діалектичному взаємозв’язку з суспільством. 
Адаптуючись до потреб сучасності Бібліотека та бібліотекарі допомагають 
людям опановувати нові технології, навчатися протягом життя, відповідально 
зустрічати виклики соціального життя. З іншого боку саме користувач ініціює 
бібліотечну діяльність, мотивує до впровадження інноваційних практик, які 
зрештою змінюють суспільство. Задовольнити потреби сучасного 
користувача Бібліотека в змозі лише за наявності актуальних фондів, 
сучасних технологій, комфортного простору, підготованого персоналу. 
Бібліотеки створюють майбутнє. При цьому їх власні перспективи неясні. 

Бібліотеки змінюються. Основними принципами змін ми вважаємо:  
1) відкритість фондів для всіх громадян (універсальність бібліотек і за 

фондом, і за цільовою аудиторією); 
2) відкрита наука (поширення наукових даних та доступ для всіх рівнів 

зацікавленого суспільства); 
3) цифровізація (впровадження цифрових технологій в усі сфери 

життя); 
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4) зміна моделі комунікації (діалогічну модель комунікації в процесі 
обслуговування наразі замінює полілогічна модель, в якій бібліотекар 
виступає модератором комунікаційного процесу); 

5) підтримка неформальної та інформальної освіти дорослих; 
6) клієнтоорієнтованість (затребуваність послуг); 
7) інклюзивність (запровадження принципів універсального дизайну з 

урахуванням спеціальних можливостей); 
8) партнерство (інтеграція в життя громади). 
Серед професійних бібліотекарів останніми роками широко 

використовується чотирипросторова модель бібліотеки доцента кафедри 
інформаційних досліджень Копенгагенського університету Хенріка 
Йохумсена. Модель втілює чотири загальні цілі для публічної бібліотеки: 
Натхнення/Досвід, Розширення прав і можливостей, Залучення, Інновації. 
Якщо перші дві з цих цілей базуються на класичних бібліотечних цінностях, 
таких як освіта, культурна освіта та соціальна мобільність. Інші цілі, а саме: 
залучення та інновації, більше орієнтовані на нові цінності, пов’язані з 

такими поняттями, як соціальний капітал, згуртованість у місцевій громаді.  
Директор Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського», президент Української бібліотечної 
асоціації (УБА) О. Бруй у вересні цього року презентувала нову інноваційну 
модель бібліотеки як поєднання чотирьох просторів: навчання, натхнення, 
місця зустрічі та подій. Основними функціями сучасної університетської 
Бібліотеки відповідно до конституційних норм про забезпечення громадянам 
доступу до інформації залишилися інформаційна та навчальна, але сучасність 
вимагає виокремлення нових ролей сучасної Бібліотеки. Таким чином на цей 
час Бібліотека університету виступає як: 

-  інформаційно-ресурсний центр (накоплення та генерація знання – 

головне завдання наукових бібліотек, зростання ролі якісного 
комплектування та збереження фонду, забезпечення доступу до документів 
незалежно від формату тощо); 

-  служба підтримки науки (видавнича діяльність університету: 
видимість, впливовість, авторитетність; публікаційна активність: зростання 
кількісних та якісних показників; інформаційно-консультаційна підтримка 
дослідника впродовж циклу наукових досліджень); 

-  консультаційно-освітній центр (консультації та семінари для 
користувачів з цифрової освіти, публікаційної активності, академічної 
доброчесності, медійної грамотності тощо; сюди ж відноситься методична 
діяльність, формування нових професійних навичок бібліотекарів); 

-  майданчик для інтелектуального дозвілля спільнот (співпраця з 
науковими товариствами, організація зустрічей випускників освітніх програм, 
спілкування користувачів з авторами, психологами, підприємцями, юристами 
тощо); 

-  лабораторія неформальної освіти (у тісному поєднанні з 
впровадженням волонтерської роботи в організації занять з вивчення мов, 
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програмування, робототехніки); 
-  центр відпочинку (бібліотечна кав’ярня, організація арт-простору з 

виставками сучасного мистецтва, театральними та музичними виступами, 
ігротека тощо). 

Враховуючи специфіку університетської бібліотеки треба підкреслити 
сучасне бачення моделі Бібліотеки університету як інформаційно-ресурсного 
центру розвитку інтелектуального потенціалу міста (регіону) та майданчик 
для реалізації ініціатив спільнот. Яскравим прикладом реалізації цієї моделі є 
вищезгадана Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка. 

Таким чином  можна сформулювати стратегічну ціль розвитку ролі 
Бібліотеки як центру стимулювання інтелектуальної активності, акумуляції 
творчих ініціатив та проєктів користувачів. Для її реалізації необхідно 
виконати наступні завдання: 

-  законодавство – переглянути застаріле законодавство через участь у 
обговоренні законодавчих ініціатив, надання пропозицій УБА тощо (питання 
авторського права, оцифрування фондів, зміни в інформаційних звичках 
громадян та розвиток різноманітних форм комунікації; демократична роль 
бібліотек як просторів для громадських обговорень та дискусій, сприяння 
бібліотеками вирішенню важливих суспільних завдань, таких як цифрова 
освіта та грамотність, здоров’я та соціальне включення тощо). 

-  накопичення - Бібліотека має вийти на новий рівень накопичення 
інформації, тобто збільшити кількісні показники фінансування 
комплектування, у тому числі через пошук благодійників. Механічне 
збільшення книжкового фонду не є прямим показником поліпшення його 
якості. Треба підкреслити роль списання у оновлені книжкового фонду. 

-  мережевість - розбудувати єдиний інформаційний простір бібліотек 
міста незалежно від відомчого підпорядкування, забезпечити дистанційний 
доступ до ресурсів Бібліотеки та підключитися до єдиного реєстру 
користувачів бібліотек міста. 

-  технології - системно впроваджувати інформаційні технології, 
оновлюючи техніку, програмне забезпечення, формуючи нові професійні 
навички у співробітників. (автоматизована книговидача та комплектування, 
шрих-кодування та оцифрування фонду, антикрадійна система, Open Journal 
Systems). Збільшити номенклатуру сервісних послуг, коли Бібліотека 
виступає як коворкінг –надає простір, техніку, ресурси. Тобто забезпечити 
перехід від обслуговування до спільної або самостійної діяльності 
користувача. 

-  комунікація - збільшити ефективність комунікації, генерації ідей, 
обміну думками в реальному та віртуальному просторі, обговорювати 
трансформації Бібліотеки з користувачами та роботодавцями, 
прислуховуватися до їхньої думки. 

-  матеріально-технічна база - організувати відкритий простір сучасної 
Бібліотеки, забезпечити  доступ до ресурсів та надавати якісні сервісні 
послуги (освітлення, температурний режим, комфортні меблі, швидкий 
інтернет та доступ до техніки, зручний для користувача графік роботи, 
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інклюзія тощо). Суспільство гуртується не тільки на спільних цінностях, але і 
на спільних просторах. Сучасна Бібліотека працює не тільки як книгозбірня, а 
як багатофункціональний безбар’єрний простір. Приміщення повинно бути 
однаково привітним до різних вікових та соціальних груп. Зонування повинно 
забезпечувати потребу користувачів у самостійній чи колективній роботі.  

Бібліотеки можна з повним на те правом назвати пошуковими 
машинами доінтернетної епохи. Але все-таки бібліотека завжди була чимось 
більшим, ніж просто інструмент. Акцент діяльності Бібліотеки на цей час 
остаточно змістився з книги на користувача. Експерт з бібліотечної справи з 
США Ребекка Сміт Олдріч стверджує, що Бібліотека - це в першу чергу 
люди, а не предмети. Розуміння того, що головне - люди, а не носії 
інформації, для деяких представників бібліотечної справи означає перехід на 
нове мислення.  

Кожна бібліотека повинна переосмислити свій вплив на суспільство. З 
іншого боку, майбутнє бібліотек визначається тим, що суспільство знайде 
корисного для себе в бібліотеках. На цей час бібліотеки виконують 
проактивну роль модераторів і просторів для розвитку та навчання протягом 
життя, лабораторій місцевих ініціатив, інформаційних та соціальних центрів. 
Інформаційна підтримка розвитку спільнот забезпечується через надання 
доступу до інформації, поширення комунікативних практик, формування 
середовища управління знаннями. Бібліотека стає активним учасником 
створення необхідних інтелектуальних і надпрофесійних навичок, які роблять 
користувачів конкурентними, включеними у професійне і соціальне 
середовище. Діяльність Бібліотек у якості інформаційно-ресурсного та 
комунікативного центру, де Бібліотека виступає ініціатором та координатором 
комунікації, посилює її роль як соціокультурного центру спільнот. 
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капіталу [1].  
Однією із ключових передумов реалізації цього пріоритету є 

збереження накопичених бібліотечних фондів. Отже розглянемо питання 
збереження бібліотечних фондів у її історичній ретроспективі. Історія цього 
питання (збереження фондів), по суті, виникла з винайденням писемності та її 
носіїв. Як відомо, для письма використовували папірус, пальмове листя, 
матеріал з лубу фікуса. У II ст. до н. е. з’явився пергамент. Крім того, писали 
на дерев’яних дощечках, а з IV ст. н. е. шовку. У Стародавній Русі для цих 
цілей застосовувалася береста, на якій писали книги, грамоти тощо. Метал, 
глина, кора і листя дерев, шкіра і тканина, папір – далеко не повний перелік 
матеріалів, що використовувалися для письма, і кожен з них під впливом 
навколишнього середовища і механічної дії піддавався руйнуванню.  

Історичні факти свідчать про те, що ті хто збирав та зберігав письмена 
ще з давніх часів робили спроби захистити документи від несприятливих дій 
природи і людини. Наприклад, у Стародавньому Єгипті свитки з папірусу 
розгортали після кожного сезону дощів, перевіряли чи не змив дощ тексти, і 
сушили. Для захисту від комах, вологи і пилу свитки зберігали в циліндрових 
ящиках зроблених з дерева або слонової кістки. У Індії і інших країнах Сходу 
рукописи на крихкому пальмовому листі перекладали пластинами з дерева 
або слонової кістки, потім завертали в полотно. Для збереження папірусу 
його обробляли кедровим маслом, а після винаходу паперу його обробляти 
для захисту від пошкодження комахами камфорою, гвоздиковим і 
евкаліптовим маслом, мускусом та ін. Місце для зберігання рукописів 
вибирали так, щоб воно було розташовано на схід тощо [4, с. 15-16]. 

Вже у Середньовіччі з’являються документи, що регламентують 
діяльність бібліотек і бібліотекарів. Так, у Статуті грецького Студійного 
монастиря зазначалось про необхідність мати при монастирі бібліотеку і 
бібліотекаря, який буде відповідати за її діяльність та збереження книг. Появу 
Студійського статуту в Україні пов’язують з ім’ям прп. Феодосія. Це статут – 

один з найсуворіших у християнському світі. Так, до обов’язків паламаря, які 
регламентувались цим статутом, входив нагляд за фізичним станом книжок. 
Зокрема, «він мав вчасно провітрювати книжкові шафи, але не залишати їх 
відчиненими надовго, оскільки від надмірного повітря книжки могли 
зруйнуватися» [5, с. 8]. Монастирським статутом передбачалося також, що в 
монастирі повинна бути черниця, до обов’язків якої входило зберігання 
грамот і книжок, стежити, щоб вони не були пошкоджені. «Вона реєструвала 
книжки і хартії реєстру, і коли знадобиться кому яка з них, приносила її і 
записувала, хто її взяв. Через декілька днів нагадувала ігуменьї про взяту 
хартію, а після повернення її на місце піклувалася, щоб вона не була 
загублена» [5, с. 8]. Також статутом прописувалось положення щодо зниклих 
книг, які хранитель книжкової скарбниці зобов’язаний був замінити 
рівноцінними або оплатити їхню вартість.  

Проблема консервації та збереження фондів стала актуальнішою з 
винаходом книгодрукування. Із збільшенням кількості книг почали 
ускладнюватися і завдання їх зберігання. Зокрема, один з авторів вказував на 
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вологість як найбільш небезпечного ворога для книг і радив зберігати їх 
тільки на середніх поверхах, застерігаючи від впливу вологих західних і 
південних вітрів [6, с. 521]. 

Виникнення в XIX ст. промислового виробництва, яке спонукало до 
вивчення та застосування письменності широкі верстви населення, а також 
створення високошвидкісних друкарських верстатів, впровадження 
технологій масового виробництва паперу, все це призвело до того, що 
бібліотеки з рідкісних явищ поступово перетворюються на обов’язковий 
елемент культури. Для видання книг великими тиражами необхідний був 
дешевший папір, але великі обсяги його виробництва призводять до 
погіршення якості паперу та загострює питання збереження фондів бібліотек. 

На початку XX ст. набувають розвитку теорії з вивчення питань щодо 
збереження книг. Погляди теоретиків бібліотечної справи змінювалися 
відповідно до соціально-економічного стану в суспільстві в той або інший 
історичний період. Важливе значення для теоретичного осмислення даних 
проблем мають наукові праці Л. Б. Хавкіної. В програму занять перших 
курсів з бібліотечної справи, які вона відкрила в Москві в 1913 р. входили її 
лекції з «збереження» книжкового майна, включаючи чищення і дезінфекцію 
книг. Л. Б. Хавкіній належить велика кількість наукових статей з цієї теми, в 
яких вона підкреслювала особливу роль і значенні запобіжних засобів в 
забезпеченні збереження фондів. Першопричиною руйнування і зараження 
книг Л. Б. Хавкіна вважала пил і бруд, тому прибирання і провітрювання 
приміщень визнавала невід’ємною частиною забезпечення збереження 
фондів. Автор відзначала, що генеральне прибирання необхідне, щоб 
видалити пил, який завдає шкоду не тільки книгам, але й людям, які 
безпосередньо працюють з книгами. «Прибирання представляє радикальний 
засіб для боротьби з мікроорганізмами, черв’яками і комахами, що 
винищують книги», – писала Л. Б. Хавкіна. Велике значення вона надавала 
стану палітурки. Для зберігання видань малого формату нею пропонувалося 
застосування коробок з відкидними кришками. Для попередження 
руйнування книг слід «лагодити» їх при виявленні хоч би щонайменшого 
пошкодження, наприклад, якщо випадає листок або відривається корінець 
палітурки. У періоди епідемій віспи, тифу, дифтерії і інших інфекційних 
захворювань вважалося необхідним попереджувальна дезінфекція книг, 
обов’язкове проведення їх дезінфекції при поверненні від хворих читачів. 
Важливе значення науковець надавала попередженню бібліотечних пожеж. 
Вона, зокрема, наголошувала на тому, що: «у книгосховищі повинна бути 
проведена вода і влаштована значна кількість пожежних рукавів. Корисно 
також тримати в запасі вогнегасники…» [7, с. 88-90]. 

Аналіз робіт Л. Б. Хавкіної дозволяє зробити висновок про те, що автор 
ототожнювала поняття «збереження» і «гігієна книги», але все-таки 
головними в забезпеченні збереження фондів вона вважала запобіжні засоби: 
«… щодо гігієни бібліотечних книг потрібно пам’ятати, що запобіжні засоби 
набагато легко проводити і вони дають кращі результати, чим заходи 
боротьби з бідою, яка вже є, і найпершою і найважливішою мірою є 
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дотримання чистоти». 
Відповідальність бібліотекарів та читачів за збереження фонду 

передбачалася правилами користування бібліотеками. До 1929 року 
узаконених державою правил не існувало. Сучасні бібліотеки до 90-х років 
керувалися Типовими правилами, затвердженими у 1985 році. У 20-х роках В. 
Л. Омельянський починає досліджувати питання зберігання бібліотечного 
фонду за біологічним напрямом, а Н. П. Тихонов за фізико-хімічним, у 1934 
р. він створив Лабораторію по консервації і реставрації документів. 

Більше пятидесяти років займався вивченням проблем 
бібліотекознавства Ю. В. Григорьєв. Великий вплив на розвиток як наукової, 
так і практичної діяльності бібліотек зіграли його погляди про засоби 
вирішення багатьох конкретних питань забезпечення збереження 
бібліотечних фондів. Він узагальнив знання, що були розроблені по цьому 
питанню його попередниками (Я. В. Абрамовим, Е. В. Балобановою, В. Н. 
Васильєвим, Л. Б. Хавкіною та ін.) Щодо радянських часів, то у 1918 р. був 
виданий декрет, відповідно до якого всі бібліотеки і книгосховища були узяті 
під охорону держави. У 30-і роки прийнято постанова «Про відповідальність 
за збереження бібліотечного фонду», в якому вирішенню завдань фізичного 
збереження книжкових фондів надається самостійне, важливе значення. 
Почалася організація в бібліотеках спеціалізованих підрозділів, покликаних 
вирішувати питання збереження книжкових багатств, з’явилися теоретичні 
розробки в цьому напрямі. Ю. Н. Григорьєв підкреслював, що для збереження 
фондів «необхідне з’ясування, вивчення і усунення всіх тих причин, які 
викликають передчасне старіння книг», і для вирішення цього завдання 
спеціальними знаннями повинні володіти не тільки наукові співробітники, 
але і бібліотекарі [8, с. 6]. У 40-ві роки М. Я. Гільтман та Ф. Н. Пащенко 
займались проблемами збереження бібліотечних фондів при плануванні та 
будівництві бібліотечних установ. 

З часів виникнення друкарства виникають і різні професії, так 
бібліотекарі в основному зберігають та систематизують фонди, але є ще ті, 
хто відновлює, реставрує, зберігає, в повному значенні цього слова, книгу. 
Спочатку реставратор книг працював поодинці і ревниво охороняв свої 
професійні таємниці. Деякі знайдені реставраторами методи виявилися 
ефективними, і їх використовують до сьогодні, інші завдали документам 
шкоди, зробили неможливим їх відновлення із-за незнання реставраторами 
властивостей матеріалів, з якими вони працювали.  

Наукові основи консервації документів з’явилися тільки в ХХ ст. На 
міжнародній конференції, що проходила в Санкт-Галлені в 1898 р., хранитель 
бібліотеки Ватикану кардинал Ф. Ерле виступив з пропозицією про 
необхідність перегляду методів реставрації, які повинні, на його думку, 
спиратися на сучасні досягнення науки. Сам він укріплював пошкоджені 
рукописи шляхом покриття їх прозорою шовковою марлею, а також ввів 
використання нового пергаменту і желатину для ремонту пергаменних 
рукописів.  

В цей же час в Англії почали вивчати проблему зношуваності та 
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старіння паперу і причини руйнування шкіряних палітурок. Проблеми 
консервації документів розглядали на конференції архівістів в Дрездені (1899 
р.) і Міжнародному конгресі бібліотек в Парижі (1900 р.). Проте серйозні 
дослідження в цій галузі стали проводитися лише після Першої світової 
війни. Цікаві розробки були здійснені в США, Великобританії, Італії, Франції, 
Швеції, Германії, Індії. Деякі з відкритих тоді методів консервації і 
реставрації книг складають основу сучасних знань про консервацію 
документів, зокрема, тести, що виявляють чистоту целюлози і міцність 
паперу та ін. На міжнародному рівні цією проблемою почали займатися після 
створення таких організацій, як ЮНЕСКО, ІФЛА, та ін. 

Протягом ХХ ст. фахівці з різних країн приділяли велику увагу різним 
аспектам збереження бібліотечного фонду від несприятливих умов та 
факторів. Постійне вивчення цих проблем почалося з 1927 року, коли 
заснували Міжнародну Федерацію бібліотечних асоціацій (ІФЛА). В своїй 
структурі вона має секцію по збереженню та консервації документів. Перше 
Положення про принципи збереження бібліотечних фондів було опубліковано 
у 1979 році. Потім (ІФЛА) розробило Програму «Збереження і консервація» 
(РАС) (1984 р.). Головні її принципи полягають у: розгляді збереження 
фондів як головної умови виживання національної ті світової науки та 
культури; організації збереження фондів спільними зусиллями держави, 
міжнародних організацій і третього сектора; відповідальність кожної країни 
за збереження власних документних фондів як національної частини 
загальносвітової духовної спадщини. 

Діяльність ІФЛА стала більш масштабною наприкінці 90-х років ХХ 
ст., коли Рада з бібліотечних та інформаційних ресурсів опублікувала 
розроблені в рамках Програми РАС «Основні правила збереження і 
використання бібліотечних фондів». Також, на основі цієї програми 
розроблено принципи захисту культурних цінностей під час військових 
конфліктів і природних катаклізмів. 

На сьогодні питання збереження, консервації, реставрації бібліотечних 
фондів є дуже актуальними. Про свідчить і те що більшість країн світу 
створили свої наукові центри та проводять дослідження в цій галузі: у США – 

лабораторія Бероу (Річмонд), Національне бюро стандартів (Вашингтон), 
Інститут хімії паперу (шт. Вісконсін), Вища бібліотечна школа університету 
Чікаго, Інститут досліджень паперу (Нью-Йорк); у Великобританії – Наукова 
лабораторія Британського музею і Королівський коледж; у Франції – 

Лабораторія кріптогамних рослин Національного музею природознавства і 
Національного архіву; у Італії – Центральна національна бібліотека, Інститут 
патології книги і Міжнародна рада музеїв; у КНР – Науковий центр по 
деревині при Раді науково-технічних досліджень, а також Національний архів 
в Індії, Рада науково-технічних досліджень в Австралії та ін. [6, с. 522-523].  

Питаннями вивчення збереження бібліотечних фондів займаються й 
інші організації: Міжнародний комітет Червоного Хреста, Міжнародний 
центр по вивченню збереження і реставрації культурного надбання, 
Європейська організація зі збереження і доступу, Міжнародна організація зі 
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стандартизації та ін.  
Після проголошення незалежності в Україні (1991 р.) державні органи 

та установи, профільні міністерства активно займаються роботою щодо 
розробки законодавчої бази, яка стосується питань збереження фондів 
бібліотек. Так, були розроблені та прийнято Закон України «Про бібліотеки 
та бібліотечну справу», Положення «Про Державний Реєстр національного 
культурного надбання», Положення «Про систему депозитарного зберігання 
бібліотечних фондів України», «Програма збереження бібліотечних та 
архівних фондів на 2000-2005 роки» та багато інших державних документів.  

В Україні проблемами збереження фондів на науковому рівні 
займаються: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 
Національний науково-дослідний реставраційний Центр України, Державна 
науково-технічна бібліотека України та ін. 

Отже, не дивлячись на те, що проблема збереження бібліотечних фондів 
має велику історію, але це питання залишається актуальним і сьогодні (це 
стосується і паперових, і електронних носіїв). Зі стрімким розвитком 
сучасних інформаційних технологій з’явилась можливість перевести всі 
фонди на електронні носії, але і цей вид зберігання бібліотечних фондів має 
свої як переваги так і недоліки, які, сподіваємося, розглянемо у своїх 
наступних наукових розвідках.  
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КНИГИ И ЧТЕНИЯ В ДЕТСКОМ ФИЛИАЛЕ 
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

ИМ. Е. Ф. КАРСКОГО 

 

Приобщение детей к чтению, пропаганда ценности чтения и книги 
является непосредственной задачей детской библиотеки. 

Специфика культуры детства, как отмечается в работах 
библиотековедов А. В. Маркиной, В. А. Бородиной, Н. Л. Голубевой, требует 
построения особого пространства, учитывающего возрастные и 
психологические особенности детей, существенно отличающиеся от 
потребностей взрослого человека. В Республике Беларусь сложилась 
уникальная система специализированных детских и детско-юношеских 
библиотек, которые в настоящее время осваивают новые направления 
деятельности. Научные исследования в области руководства чтением детей и 
подростков принадлежат В. В. Головину, Г. И. Ивановой, Л. В. Степановой, 
Е. Н. Фоминой, В. М. Бигезе, Н. А. Лейко.  Как объект целостного изучения 
детская библиотека отражена в работах Н. Л. Голубевой [2; 3]: предпринята 
попытка разработки теоретико-практических основ деятельности детской 
библиотеки, функциональной сущности детской библиотеки в современном 
обществе, представлена концепция развития детской библиотеки. 

Создание универсальной среды развития личности и социализация – 

важное направление деятельности детской библиотеки. Функции детских 
библиотек социально значимы: удовлетворение потребностей детей и 
подростков в самопознании и самообразовании; приобщение к чтению, к 
мировой и национальной культуре; пропаганда ценности чтения и книги; 
интеграция детей в социокультурную среду общества через чтение. Интерес к 
книге и чтению пробуждается в раннем дошкольном возрасте, и очень важно 
не пропустить этот благоприятный период, поскольку упущенная 
возможность позже не компенсируется. 

Приоритетными направлениями деятельности детской библиотеки в 
настоящее время, на наш взгляд, можно считать следующие: 

• информационную поддержку образовательного процесса в 
образовательных учреждениях, сотрудничество с учреждениями образования 
в целях инкультурации личности, 

• содействие организации семейного чтения, привлечение к 
сотрудничеству родителей, дедушек и бабушек; создание информационного 
комфорта семье, 

• внедрение новых информационных технологий, интеллектуализацию 
работы библиотекарей на основе дальнейшей компьютеризации и 
медиатизации библиотеки, 

• содействие чтению и социализации детей, которые имеют 
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ограниченные возможности посещения библиотеки и специальные 
потребности, создание для них адаптированных “зон” и условий для обучения 
в телекоммуникационной компьютерной образовательной среде, 

• организацию содержательного досуга читателей, выработку 
собственного стиля на основе неординарных подходов к традиционным 
формам массовой работы и доверительных отношений с читателями. 

Функциональный диапазон деятельности детского филиала ГУК 
«Гродненская областная библиотека им. Е. Ф. Карского» как информационно-

культурного и образовательного учреждения осуществляется через богатый 
книжный фонд, высококвалифицированный коллектив сотрудников, 
технически оборудованное пространство для личностного развития: чтения, 
образования и самообразования, развивающих игр, творческого общения, 
организации досуговой деятельности. Детский филиал строит свою работу по 
принципу «открытой библиотеки» на основе развития интерактивных форм 
взаимодействия, сотворчества с учётом особенностей наших читателей. 
Формы работы достаточно традиционны. Индивидуальное руководство 
чтением реализуется через беседы, консультирование, обсуждение тем, 
составление списков источников информации. Массовое руководство 
включает книжные выставки (в том числе виртуальные), обзоры литературы, 
устные журналы, громкие чтения, читательские конференции, конкурсы, 
презентации книг, автограф-встречи, литературные игры, библиоквесты, 
литературные вечера. Осуществляется сотрудничество со СМИ, действуют 
клубы «Почитай-ка» и «Ровесник». Пользуются большой популярностью 
квест-румы и библиотечные квесты – интеллектуальные командные игры, 
основанные на одном или нескольких художественных произведениях, 
имеющие сценарий, маршрут и определенные правила («В поисках книг, 
которые знают всё», “Будем мы солдатами”, “МультиДесант”). 

Детский филиал Гродненской областной научной библиотеки им. 
Е. Ф. Карского сотрудничает с учреждениями образования и содействует 
семейному чтению. Традиционно, более 20 лет, проводится конкурс летнего 
чтения ─ комплекс мероприятий, включающий индивидуальную и 
коллективную деятельность его участников. В конкурсе принимают участие 
учащиеся общеобразовательных школ г. Гродно, дошкольники и их родители. 
В конкурсе «Лето и книга─2019» приняли участие 310 читателей 
дошкольного, младшего и среднего школьного возраста (ежегодно 
количество участников увеличивается). 15 победителей в пяти номинациях 
(“Лучший читатель”, “Самый юный читатель”, “Юный эрудит”, “Поклонники 
белорусской литературы”, “Читающая семья”). Многие годы итоги конкурса 
подводились в стенах детского филиала, однако три года назад конкурс 
перешёл на новый уровень: награждения победители получают во время 
Фестиваля книги в День города.  

Кроме наград и признания достижений маленьких читателей и их 
родителей кажется очень важным получить отклик о прочитанных книгах, 
провести рефлексию по произведениям, которые стали значимыми для ребят. 
С этой целью проводятся читательские конференции с активными 
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участниками конкурса летнего чтения. По итогам конкурса “Лето и книга-

2019” проводилась читательская конференция с участием юных участников и 
их родителей «Отдых с книгой: возможно ли?».  

В мае 2020 года был запущен проект «ВО!круг книг»: видеоролики 
читателей «А что читаете вы?» Ребята делились друг с другом впечатлениями 
о прочитанных книгах в формате короткого видеоролика на сайте 
библиотеки. 

В 2020 году на одной из городских площадок планируется праздник 
книги “КНІГАFEST”: открытый микрофон, открытые зоны чтения, 
выступления и автограф-зоны писателей, презентации отделов библиотеки, 
выездная торговля, интерактивные лаборатории, живая музыка, 
велобиблиотека, акции и мастер-классы. 

«Активное развитие в библиотеках получила геймификация 
библиотечного пространства» [1, с. 5], сегодня в слагаемые образа детской 
библиотеки органично входит представление о ней как организаторе 
интеллектуально-игровой деятельности детей и подростков.В 2015 году на 
базе детского филиала Гродненской областной научной библиотеки им. 
Е. Ф. Карского был открыт первый в Беларуси интерактивный центр науки и 
технологий ─ мультицентр «Совушка», созданный в рамках программы 
трансграничного сотрудничества «Польша ─ Беларусь ─ Украина» 
2007─2013 гг. Пользователям предлагается 8 образовательных программ: 
лаборатория для детей; креативная лаборатория Лего; лаборатория музыки 
(мини-студия звукозаписи); лаборатория искусства (создание фильмов, 
дизайн-проектов); лаборатория иностранных языков, лаборатория науки 
(научные эксперименты в области физики, химии, биологии); лаборатория 
окружающей среды; лаборатория техники и робототехники [4]. 

Большой потенциал в работе с читателем имеют интернет-ресурсы 
современных библиотек. Официальный сайт Гродненской областной научной 
библиотеки им. Е. Ф. Карского (grodnolib.by) и мультицентра «Совушка» 
(www.multicenter.by) является информационной базой для посетителей, 
инструментом обслуживания удаленных пользователей и точкой доступа ко 
всем электронным ресурсам, создаваемым в библиотеке. Активно 
используются для оперативного общения с читателями и продвижения 
возможностей библиотеки как информационно-образовательного центра и 
социальные сети. 

Привлекательность пространства детской библиотеки направлена на 
привлечение не просто посетителей, а прежде всего ─ читателей, для которых 
общение с книгой станет духовной потребностью, будет продиктовано 
личной заинтересованностью в саморазвитии через читательскую 
деятельность,  библиотечную коммуникацию. 
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ФОРМУВАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОКАЖЧИКА ПРАЦЬ 
ВЧЕНИХ ПДТУ 

 

Одним з основних напрямків роботи науково-технічної бібліотеки 
ПДТУ є видання бібліографічних покажчиків праць науково-педагогічного 
складу університету. Мета таких публікацій – надання, накопичення і 
зберігання максимально повної та систематизованої інформації про наукові 
праці авторів ПДТУ за певний період. 

Створення бібліографічних покажчиків є трудомістким видом 
діяльності і вимагає від укладачів аналітичних здібностей, глибоких 
професійних знань, загальної ерудиції, творчого потенціалу, високого рівня 
володіння комп'ютерними технологіями. 

Першорядне значення в цьому процесі набуває збір первинної 
інформації, а саме переліку публікацій автора за певний період. В 
університеті якнайповнішу, хоча і не вичерпну інформацію, надає сам автор, 
щорічно заповнюючи картку обліку наукових публікацій автора. При такій 
організації збору даних, вони стають доступні для бібліографів в кінці 
календарного року, в період здачі викладачами відповідної звітності в 
науково-дослідну частину університету. В результаті бібліографічний 
покажчик формується протягом наступного за звітним року і не може 
забезпечити оперативність надання інформації. Ситуація в цьому питанні 
кардинально змінилася після створення спеціального програмного продукту – 

система обліку наукових публікацій «Наука». 
На базі системи управління контентом WordPress з використанням 

довільних типів даних, призначених для користувача таксономій і довільних 
полів, групи яких варіюються в залежності від типу публікації (книга, стаття, 
патент та ін.) і від даних автора (або колективу авторів), була розроблена і 
протестована всіма підрозділами університету система обліку наукових 
публікацій ПДТУ «Наука». Вона включає модуль обліку публікацій, науково-
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дослідних робіт, патентів та ін., а також модуль планування показників 
роботи співробітників і підрозділів університету. Система організована у 
вигляді веб-додатку, тому весь програмний код системи і база даних (БД) 
знаходяться на сервері, клієнтська частина являє собою браузер, який ініціює 
запити до сервера і відображає результати його роботи (тобто використана 
схема «тонкий клієнт»). 

Автори публікацій (співробітники різних кафедр та інших організацій і 
підрозділів), виконавці НДР, учасники наукових заходів всередині системи 
обліку організовані у вигляді таксономії (ПІБ автора – термін таксономії, інші 
відомості про авторів і співробітників – довільні поля, прикріплені до терміну 
таксономії). 

Підрозділи університету та інших організацій також організовані у 
вигляді таксономії. Відношення «співробітник-підрозділ» (в загальному 
випадку «багато-до-багатьох», співробітник може мати кілька місць роботи) 
описується за допомогою довільних полів, прикріплених до термінів 
таксономії. 

Публікації, патенти, наукові заходи представлені в системі записами 
призначеного для користувача типу (custom post type – CPT), а відношення 
«автор-публікація» (це принципове ставлення «багато-до-багатьох») 
описується за допомогою довільних полів, в яких зберігаються відповідні 
ідентифікатори термінів таксономії [2, с. 67]. 

Структура бази даних CMS Wordpress як раз надає зручну можливість 
організувати проміжну таблицю wp_term-relationships, що зв'язує дані про 
публікації або заходи (пости призначеного для користувача типу WordPress, 
таблиця wp_posts) з авторами або учасниками, які представлені термінами 
таксономії. 

В системі обліку результатів наукової роботи передбачено виведення 
звітів за наявністю робіт молодих вчених, студентів, аспірантів. Вибір 
здійснюється за віком автора (учасника) на поточний момент, або за посадою 
автора (учасника). Передбачена можливість вибрати посаду «студент» або 
«аспірант», які закріплюються за випускною кафедрою [1, с. 191]. 

Подальший процес створення бібліографічного покажчика складається 
з декількох етапів: 

підготовчий етап – розробка структури посібника, визначення кола 
джерел для пошуку потрібної інформації; 

1 етап – оцінка, аналіз і обробка інформації; 
2 етап – введення даних в програму ІРБІС; 
3 етап – формування списків публікацій і угруповання їх за 

принципами, що максимально полегшують дослідникам пошук і роботу з 
бібліографічним покажчиком; 

4 етап – науково-бібліографічне редагування; 
5 етап – оформлення бібліографічного посібника. 
Оскільки в основу структури посібника закладений принцип побудови 

по факультетах і кафедрах, на підготовчому етапі аналізуються зміни, які 
відбулися в структурі університету і в кадровому науково-педагогічному 
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складі за календарний рік. 
Далі визначається основне коло джерел для пошуку і послідовність їх 

аналізу. При цьому розробники повинні використовувати оптимальне 
поєднання джерел первинної та вторинної інформації. Як правило, діє 
наступна черговість перегляду джерел: спочатку аналізують основне джерело 
вторинної інформації – дані програми РРР, потім джерела первинної 
інформації – репозиторій ПДТУ, сайт навчально-методичних матеріалів 
ПДТУ, бази даних Scopus, Web of Science, Springer, «Національна періодика 
України», інституційних репозиторіїв та інших надійних джерел. 

При цьому достовірність вихідної інформації оцінюється безпосередньо 
укладачами покажчика з використанням методу ранжирування джерел 
інформації, самої інформації і способів її отримання (див. табл. 1). 

Таблиця 1. Оцінка достовірності джерела інформації 

 

Друкована 

публікація 

джерела 

Наукометричні 
БД 

Бібліогра-

фічні БД, 
електронні  
каталоги і 

БД 

бібліотек 
різних 

установ і 
відомств 

Повнотекстові 
БД 

наукової 
інформації 
видавництв 

Програма 
РРР 

Інші 
ресурси 

Інтернет 

відкритого 
доступу 

Оцінка 
джерела 

надійне 
джерело 

досить надійне 
джерело 

зазвичай 
надійне 
джерело 

зазвичай 
надійне 
джерело 

не завжди 
надійне 
джерело 

ненадійне 
джерело 

Оцінка 

інформа-

ції 

правдива 
(100 %) 

висока 
ймовірність 
правдивості 
(90%) 

висока 
ймовірність 
правдивості 
(90%) 

висока 
ймовірність 
правдивості 
(90%) 

ймовірно 
правдива 

(75 %) 

ймовірно 
правдива 

(50 %) 

Оцінка 

способу 
отриман-

ня інфор-

мації 
джерелом 

отримав 
інформацію 
сам де-візу 

отримав 
інформацію 
через надійне 
джерело 

отримав 
інформацію 
через 
надійне 
джерело 

отримав 
інформацію 
через надійне 
джерело 

отримав 
інформацію 
через 
ненадійне 
джерело 

отримав 
інформацію 
через 
ненадійне 
джерело 

Перший і другий етапи роботи над створенням бібліографічного 
покажчика відбуваються паралельно, оскільки оброблена інформація про 
кожне джерело відразу вводиться в автоматизовану бібліотечно-інформаційну 
систему (АБІС) «ІРБІС», що дозволяє створювати інформаційні продукти на 
основі ЕК і його контенту. 

Формування бази даних «Праці вчених ПДТУ» в оболонці АБІС 
«ІРБІС» почалося в 2015 році. Для формування відповідної бази даних, крім 
традиційного набору полів для створення аналітичного опису, потрібні були 
дані, що дозволяють безпомилково ідентифікувати автора і місце його 
роботи. При цьому враховувалася така особливість публікаційної діяльності 
українських вчених, як тримовність, тобто у одного учасника можуть бути 
публікації як мінімум на трьох мовах: українською, російською, англійською, 
що вимагає від програмного забезпечення реалізації функції пошуку всіх 
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можливих варіантів прізвища на різних мовах при введенні в пошукове поле 
тільки одного з них. 

Програмні засоби «ІРБІС» дозволяють в повному обсязі реалізувати це 
завдання шляхом створення бази даних «Авторитетний файл – 

Індивідуальний автор», де всі варіанти прізвища зв'язуються між собою. 
За 90 років існування університету деякі кафедри неодноразово 

перейменовувалися, деякі об'єднувалися або розділялися. Для того щоб 
простежити наукову діяльність будь-якої кафедри необхідно враховувати всі 
зміни, що відбулися з нею. Наслідком цього стало створення бази 
«Авторитетний файл – Колективний автор». У цю базу було внесено назви 
всіх кафедр на момент введення, а також їх попередні назви. Всі назви 
зв'язувалися між собою. 

На основі результатів виконання двох перших етапів приступають до 
безпосереднього формування масиву записів бібліографічного покажчика. 
При складанні покажчика був обраний формальний спосіб угруповання. 
Праці авторів розміщені по факультетах університету, в межах кожного 
розділу – за алфавітом прізвищ і назв документів відповідно до зведеного 
українсько-російського алфавіту (винятком є джерела, опубліковані на 
іноземній мові, які винесені в кінець підрозділу). У виданні велика частина 
описів забезпечена інтерактивними посиланнями на повні тексти документів. 

Наступний етап – редагування бібліографічного покажчика – 

здійснюється як в процесі роботи над посібником, так і після його створення, 
оскільки деяка частина робіт публікується в наступний після звітного рік. 

На останньому етапі – оформленні бібліографічного посібника – 

вибираються розмір і вид шрифтів, складається зміст з посиланнями, 
відбувається художнє оформлення обкладинки. 

Процес публікації видання включає в себе рецензування, затвердження 
на засіданні редакційно-видавничої ради університету і розміщення файлу 
бібліографічного покажчика на сайті інституційного репозиторію ДВНЗ 
«ПДТУ». 

Завдяки виконаній роботі бібліотека отримала можливість швидко і 
ефективно створювати бібліографічні покажчики праць вчених ПДТУ, а 
також робити звіти про їх наукову публікаційну діяльність. 
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СТОРІНКА БІБЛІОТЕКИ У FACEBOOK ЯК ЕЛЕМЕНТ SMM 
ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 
МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

У сучасну інформаційну епоху соціальні медіа становлять особливу 
форму обміну інформацією – одну з найбільш динамічних, швидких і 
потужних. Соціальні медіа, такі як Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest та 
багато інших, дедалі більше інтегруються у повсякденне життя людей, та 
стають все більш затребуваними в умовах віддаленої роботи.  

Мережеві продукти такого типу дозволяють кожному окремому 
користувачу самопрезентувати себе, формувати власну мережу спілкування, 
встановлювати та підтримувати зв’язки з іншими, отримувати новини світу, 
країни, міста, а також сповіщення від різних установ, у діяльності яких особа 
зацікавлена. До того ж, швидкість розповсюдження інформації та масштаб 
охоплення аудиторії соціальними мережами дозволяє без перешкод 
продовжувати роботу установ віддалено, що вбачається актуальним в умовах 
введених карантинних обмежень для боротьби із розповсюдженням 
коронавірусної інфекції COVID-19.  

Визначальною тенденцією інформаційно-комунікаційного простору є 
його соціалізація. Наукова бібліотека, як осередок наукового, культурного та 
духовного життя студентів та викладачів наслідує цьому прикладу, виходячи 
у соціальні мережі, перш за все, з метою просування діяльності бібліотеки.  

SMM діяльність для бібліотеки – маркетинг в соціальних мережах (від 
англ. social media marketing) – комплекс заходів щодо використання 
соціальних медіа як каналів для просування діяльності бібліотеки, її ресурсів і 
послуг та вирішення інших іміджевих проєктів [3]. 

Facebook – найпопулярніша соціальна мережа у світі, яка налічує 2,5 
млрд активних користувачів. За 2019 рік кількість користувачів Facebook в 
Україні зросла на 7,7% і досягла 14 мільйонів. Згідно з дослідженням PlusOne 
[5], за жовтень-грудень 2019 року, а також січень 2020 року аудиторія 
Facebook Messenger в Україні збільшилася на 1,5 млн користувачів - до 8,7 
млн. Маючи різнопланове тематичне спрямування, від неформального 
спілкування до ділового та професійного, цей комунікаційний інструмент все 
частіше використовується в установах різних сфер діяльності. Наукова 
бібліотека Маріупольського державного університету (далі – НБ МДУ) також 
не стала виключенням:  

- з 2015 року функціонує сторінка «Бібліотека науковцю» [1], географія 
підписників якої щороку розширюється і налічує 2754 особи; 

- з 2017 року наукова бібліотека МДУ має власну офіційну сторінку у 
Facebook [2], із 208 підписниками, якими є, головним чином, викладачі, 
студенти ЗВО;  
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- з 2019 року також свою сторінку у Facebook має інформаційно-

ресурсний центр «Вікно в Амкрику» [6], який був відкритий спільно із 
Посольством США на базі НБ МДУ у жовтні 2018 року. На сьогодні сторінка 
«WОA» має 486 підписників. 

Таким чином, можна зробити висновок, що саме наукова діяльність 
бібліотеки приваблює основну кількість підписників, а науковці є 
найбільшою аудиторією цих сторінок. 

За допомогою представництва в соціальній мережі НБ МДУ вирішує 
низку важливих завдань, пов’язаних як із підвищенням ефективності 
комунікації, так і здійсненням своїх безпосередніх функцій. Серед основних 
цілей представництва бібліотеки у Facebook можна виділити наступні: 

- інформування про діяльність бібліотеки: виставки, надходження нової 
літератури та комунікативні заходи (університетські, міські та всеукраїнські 
конференції та семінари, всеукраїнські та світові челенджі, екскурсії, круглі 
столи тощо);  

- реклама  бібліотечно-інформаційних продуктів та послуг, онлайн-

ресурсів;  
- підвищення інтересу цільової аудиторії до самої бібліотеки;  
- збільшення звернень на сайт бібліотеки та сторінки НБ МДУ в 

соціальних мережах; 
- формування нового іміджу бібліотеки, пріоритетом якої стає соціальне 

значення бібліотечної діяльності; 
- скорочення часу на отримання зворотного зв’язку. 
Наукова бібліотека МДУ використовує різноманітні засоби для 

досягнення поставлених цілей, зокрема: 
- дотримання контент-плану: публікація обов’язкового контенту 

(оголошення, нові надходження, корисні дати) та необов’язкових постів 
освітнього характеру, посилання на авторські блоги співробітників наукової 
бібліотеки тощо;   

- кросспостінг: розміщення актуальних повідомлень одночасно на 
різних сторінках бібліотеки у Facebook та у різних соціальних мережах;  

- інформування читачів НБ МДУ про заходи інформаційно-ресурсного 
центру «Вікно в Америку» тощо. 

Отже, враховуючи неухильне зростання користувачів соціальних мереж 
та поглиблення тенденцій до соціалізації інформаційно-комунікаційного 
простору, наукова бібліотека МДУ просуває свою діяльність в такі соціальній 
мережі як Facebook. SMM діяльність є невід’ємною складовою цього процесу, 
оскільки на сьогодні важливість утримання інтересу до діяльності бібліотеки 
– непросте завдання, а продумана та виважена SMM стратегія у соціальних 
мережах покликана забезпечити своєчасний зворотній зв'язок, виявити 
найбільш комфортний формат співпраці з читачем. 

Література 
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УДК 069.4(477.62-2Мар) 
Т. О. Черниця 

/ м. Маріуполь / 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ МАРІУПОЛЬСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО 
МУЗЕЮ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У МУЗЕЙНІЙ ПРАКТИЦІ 

 

У доповіді аналізується досвід Маріупольського краєзнавчого музею 
(МКМ) щодо використання власного інформаційного ресурсу в музейній 
практиці. В процесі підготовки доповіді були використані матеріали сайту 
МКМ [1]. 

Сьогодні існують тисячі сайтів, розроблених різними музеями по 
всьому світу, які відрізняються один від одного як змістом так і якістю 
виконання. Наприклад, сайт може представляти короткий (3–4 рядки) опис 
музею, який включає назву, адресу та контактні координати або ж мати 
вигляд популярного путівника по музею, виконаного за всіма правилами 
мультимедійної технології, з відповідним дизайном. Зміст такого сайту 
зазвичай включає: інформацію про роботу музею, історію музею, опис 
колекції музею, опис експозиції музею, інформацію про виставкову 
діяльність, освітні програми, відомості про наукову діяльність, пошукову 
систему гостьову книгу тощо.  

Маріупольський краєзнавчий музей – провідна державна музейна 
установа на Південному Сході України. У складі музею працюють відділи: 
природи Українського Приазов’я, історії дорадянського періоду, історії 
радянського періоду, історії сучасної України, фондів, науково-методичний, 
науково-просвітницький, реставраційний, наукова бібліотека. Музей має 
філії: Музей народного побуту, Музей історії та етнографії греків Приазов’я 
(смт. Сартана), Художній музей імені А. І. Куїнджі [2].  

Музей має сім експозиційних залів, наукову бібліотеку, фонд якої 
становлять 17 тисяч книг. У фондах МКМ зберігається понад 53 тисячі 

https://www.slideshare.net/lidiapoperechna/smm-48786427
http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh-00000000223.pdf
https://plusone.com.ua/research/Facebook%20%D1%82%D0%B0%20Instagram%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202019)_.pdf
https://plusone.com.ua/research/Facebook%20%D1%82%D0%B0%20Instagram%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202019)_.pdf
https://plusone.com.ua/research/Facebook%20%D1%82%D0%B0%20Instagram%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202019)_.pdf
https://plusone.com.ua/research/Facebook%20%D1%82%D0%B0%20Instagram%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202019)_.pdf
https://www.facebook.com/woamariupol/
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експонатів, у тому числі речові, образотворчі, письмові (рукописні та 
друковані), нумізматичні, археологічні, фотодокументальні, природні та інші. 

Писемні джерела – рукописні та друковані, зберігає відділ фондів 
музею; загальна кількість одиниць зберігання – 14977, зокрема за 
хронологією: з кінця ХVII ст. – документи на папері – 6386 одиниць, 
фотодокументи – 8515 одиниць, фонодокументів – 76 одиниць. 

Напрямки діяльності МКМ: науково-дослідна, науково-збиральницька, 
науково-фондова, науково-експозиційна, науково-просвітницька, збереження 
пам’яток природи та культурної спадщини Українського Приазов’я.  

Основні завдання Маріупольського краєзнавчого музей: пошук, 
дослідження та подальше експонування історичних, природних та культурних 
надбань з залученням громадян, просвітницька та освітня діяльність, 
популяризація краєзнавчої, науково-дослідної діяльності, організація 
експедицій.  

Музей має чотири експозиційних відділи: відділ природи, відділ історії 
дорадянського періоду, відділ історії радянського періоду, відділ історії 
сучасної України. 

Музей має постійно діючу експозицію, яка висвітлює природні умови 
південній частині Донецької області та історію краю, починаючи з первісних 
часів і до наших днів. В експозиції музею можна одночасно побачити все 
розмаїття флори, фауни даного регіону, яка зазнала значних змін під дією 
антропогенних факторів цивілізації. Експозиція історії краю ілюструє етапи її 
розвитку від давніх часів до сьогодення. 

Музей має власний інформаційний ресурс, тобто свій сайт – 

http://museum.marsovet.org.ua. 

Проаналізуємо основні елементи управління сайтом музею:   
- інформація про музей, а саме дані про адміністрацію музею, адреса 

музею, інформацію про історію музею;  
- інформація про історію музею містить усі хронологічні дані від його 

заснування до сучасності; 
- інформація для відвідувачів містить тематику екскурсій і лекцій 

музею, відомості про бібліотеку музею, вартість білетів та послуг музею; 
- інформація про філіали музею; 
- інформація про співробітництво музею містить в собі історію 

Маріупольського краєзнавчого товариства; 
- інформація про видання, новини та виставки музею. 
- інформаційний ресурс надає користувачам доступ до фотогалереї 

музею. 
Сайт має такі переваги, як забезпечення зворотнього зв’язку, зручний 

інтерфейс, постійне оновлення інформації шляхом своєчасного анонсування 
музейних подій, розміщення нових аналітичних статей та досліджень окремих 
музейних експонатів, а також додавання нових розділів. Відвідувач може 
отримати поглиблену інформацію про події, здійснити віртуальну екскурсію 
по музею за допомогою електронного путівника тощо. Оновлення робляться 
для того, щоб постійно актуалізувати увагу до сайту потенційних 

http://museum.marsovet.org.ua/
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відвідувачів, зацікавлювати їх появою чергових новинок, культурно-масових 
подій.  

Для вдосконалення роботи сайту можна також додати до нього карту 
розташування музею, зробити роботу сайту на трьох мовах (українська, 
російська, англійська), зробити на сайті віртуальний 3 D тур.  

Таким чином, структура інформаційного ресурсу Маріупольського 
краєзнавчого музею відповідає основним відомим вимогам та створено 
відповідно поставленим інформаційним та технічним завданням. Цей ресурс 
робить музею якісну рекламу, яка виведе зберігачів і популяризаторів 
культурних цінностей краю на новий рівень спілкування зі своїми 
відвідувачами.  

З метою вдосконалення роботи МКМ доцільно створити інформаційні 
канали комунікації, які могли б виступати як ефективний інструмент пошуку 
партнерів і взаємодії з ними в рамках спільних музейних програм і проектів. 
Прикладом таких інформаційних каналів може бути створення загальних 
порталів доступу до інформаційних ресурсів, електронне переписування, 
обмін ідеями під час телеконференцій, взаємне оперативне консультування, 
дистанційна розробка і координація планів спільних дій – все це активізує 
технологічні процеси, зміцнює і розширює палітру партнерських взаємин між 
музеями окремого регіону або навіть на рівні зарубіжжя. 

Поруч з інформаційним порталом музею у вигляді сайту, існує багато 
інших технологій, які зацікавлять відвідувачів, та які можуть стати 
інструментом його розвитку. З цією метою можна використати нові 
інформаційні технології, які значно активізують видавничу діяльність музеїв 
та прискорять процес публікації наукових (монографії, каталоги) і 
популярних (путівники, енциклопедії) видань, який здійснюється на 
електронних носіях. 

Електронні публікації створюються із застосуванням технології 
мультимедіа (основні характеристики – гіпертекст і інтерактивність, 
компоненти – текст, звук, відео, анімація) в статичному (CD-ROM, DVD) і 
динамічному (публікації в інтернеті) вигляді.  

Отже, нові інформаційні технології та інформаційні ресурси 
забезпечують МКМ низку переваг. Серед них, зокрема, такі: 

-  завдяки інтерактивності веб-сайту музею його працівники мають 
можливість надавати низку пошукових, інформаційно-консультативних та 
експертних послуг численним користувачам глобальної мережі Інтернет; 

-  при наявності електронних каталогів і баз зображень музейних 
предметів вирішення багатьох дослідницьких і популяризаційних (зокрема 
видавничих) завдань стає можливим з використанням віртуального 
ознайомлення з музейним предметом; 

-  застосування нових інформаційних технологій значно активізує 
видавничу діяльність музеїв і прискорить процес публікації наукових 
(монографії, каталоги) і популярних (путівники, енциклопедії) видань, у т. ч. 
на електронних носіях (DVD, SD-R); 

-  розширюється практика попереднього бронювання та продаж 
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музейних квитків, каталогів через Інтернет; 
-  відділ фондів, включений в локальну мережу музеїв України, не 

тільки стає доступним для інших музеїв, а й використовується 
експозиційними відділами МКМ у виробництві кінцевого музейного 
продукту (як матеріального – експозиційного, виставкового, поліграфічного, 
– так і віртуального); 

-  нові інформаційні технології суттєво розширюють аудиторію 
віртуальних відвідувачів музею, дають змогу заявити про себе, 
популяризують зібрання, експозиції та імідж музею в Україні та за її межами. 
З їх допомогою відвідувач може оперативно отримувати інформацію про нові 
події та музейні акції, про експоновані предмети та їх каталоги, зробити 
віртуальну екскурсію музеєм за допомогою електронного путівника тощо. 

Таким чином, реалізація пропонованих напрямків удосконалення 
діяльності та впровадження нових інформаційних технологій У МКМ, 
забезпечить стабільний розвиток музею, розширить його можливості 
задовольняти запити та потреби всіх категорій населення краю та гостей, 
забезпечить його реконструкцію, модернізацію й технічне оснащення, 
підвищить ефективність всіх напрямів діяльності музеїв, включаючи 
інноваційні розробки, що сприятливо відобразиться на культурному 
середовищі Маріуполя. 

Необхідно суттєво збільшити інформаційні контакти Маріупольського 
краєзнавчого  музею з іншими музейними установами України в питаннях 
вдосконалення всіх складових, музейної справи в сучасному інформаційному 
суспільстві. Для цього прислужаться менеджмент, маркетинг, фандрейзинг, 
Паблік Рілейшнз (PR) тощо. 
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УДК 027.7(477) 

А. П. Шакула 

/ м. Маріуполь / 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК УНІВЕРСИТЕТІВ  В УМОВАХ 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

(ДОСВІД НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ МАРІУПОЛЬСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ) 

 

За умов глобалізації сучасна вища освіта не може здійснювати свою 
діяльність та формувати подальші  стратегії розвитку без урахування 
міжнародного рівня конкуренції. Вагомим фактором забезпечення 
конкурентоспроможності вітчизняної вищої освіти є її інтернаціоналізація, 

http://kraeved.dn.ua/
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яка забезпечує доступ до  джерел світових знань, передбачає інтеграцію 
наукових здобутків закладу вищої освіти до єдиного міжнародного освітньо-

наукового простору, академічну мобільність, міжнародне партнерство і 
співробітництво в реалізації спільних науково-дослідних проектів і освітніх 
програм. Національні стратегії інтернаціоналізації вищої освіти 
розробляються на державному рівні, але важлива роль в реальній реалізації 
цього процесу належить саме університетам, які також  розробляють власні  
стратегії інтернаціоналізації  своєї діяльності [3], [1]. 

У Маріупольському державному університеті (далі – МДУ) майже з 
перших років існування одним із пріоритетних напрямків діяльності  було 
визначено розвиток міжнародної співпраці, що дозволяє в комплексі 
вирішувати питання освітньої та  науково-дослідної спрямованості, 
зміцнювати матеріально-технічну базу та кадровий потенціал університету. 
МДУ одним з перших закладів вищої освіти країни у 2004 році підписав 
Велику Хартію університетів, яка визначила основні принципи розвитку 
сучасного європейського університету й спільну політику у сфері освіти і 
науки [2]. МДУ плідно співпрацює з міністерствами освіти та міністерствами 
закордонних справ, дипломатичними службами, провідними університетами, 
державними та громадськими  організаціями,  фондами багатьох зарубіжних 
країн. За майже 30 років існування університету було підписано понад 110 
міжнародних договорів про співпрацю, результатом участі у програмах 
академічної мобільності різних років стала можливість  для понад 4150 
студентів МДУ навчатись та  стажуватись в університетах 25 країн світу.   

Університет є постійним членом  авторитетних міжнародних 
організацій: Мережі Середземноморських університетів, Асоціації ректорів 
педагогічних університетів Європи, Європейської організації публічного 
права, тощо. Все це сприяє розширенню наукових, освітніх та культурних 
зв’язків, інтернаціоналізації освіти та підвищенню якості підготовки 
спеціалістів [1],[2]. 

Наукова бібліотека МДУ, окрім свого головного завдання – 

документального  і інформаційного забезпечення навчальної та наукової 
діяльності університету, приймає безпосередню та активну участь в процесах 
інтернаціоналізації освіти університету за наступними напрямками: 

• сприяння впровадженню сучасних світових стандартів вищої освіти в 
освітньо-наукову діяльність університету;  

• сприяння інтеграції науки університету до світового наукового 
простору; 

• участь у міжнародному проекті «Вікно в Америку». 
Університетська система забезпечення академічної доброчесності є 

однією з ключових складових внутрішньої системи забезпечення якості у 
закладах вищої освіти, яка визначає визначені світовою спільнотою стандарти 
здійснення освітньо-наукової діяльності здобувачами вищої освіти і 
співробітниками університету. Наукова бібліотека МДУ активно задіяна в 
системі забезпечення академічної доброчесності університету у наступних її 
складових: 
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• інструктивно-консультативне супроводження через створення ресурсу 
«Академічна доброчесність» на сайті бібліотеки http://slibr.mdu.in.ua/; 

• проведення на факультетах тижнів академічної доброчесності для 
здобувачів вищої освіти; 

• підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних 
працівників шляхом проведення лекцій з академічної доброчесності в рамках 
«Школи педагогічної майстерності» та на курсах підвищення кваліфікації,  
що діють на базі МДУ. 

Сучасні університетські бібліотеки є невід’ємною складовою системи 
наукової комунікації закладу вищої освіти, виступаючи «посередником у 
процесі поширення наукового знання, що генерується університетами, 
починаючи від інформаційного супроводу його створення, до поширення та 
використання» [4]. З самого початку існування наукового видання 
університету «Вісник Маріупольського державного університету» (далі - 

«Вісник МДУ») бібліотека була безпосередньо задіяна в його організації,  і 
зараз проводить постійну роботу, спрямовану на його інтеграцію до світового 
наукового простору за наступними напрямками: 

• інтеграція до наукометричних баз даних та пошукових систем, які 
надають оцінку якості виданням, відстежують цитування опублікованих 
робіт, складають рейтинги публікацій авторів та наукових установ; 

• надання повнотекстового доступу до серій «Вісник МДУ» за 
допомогою зарубіжних електронних бібліотек, наукової періодики та 
репозитаріїв;  

• розміщення інформації про серії видання у світових бібліографічних 
базах даних. 

Наразі серії «Вісник МДУ» представлені у міжнародних базах даних 
Index Copernicus (Польща), Research Papers in Economics (RePEc) (Іспанія); у 
пошуковій системі Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (Німеччина); у 
міжнародних реєстрах  Registry of Open Access Repositories (ROAR), The 
Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) (Великобританія);  у 
світових каталогах Ulrich’s Periodicals Directory (США), OCLC WorldCat 
(СЩА); у пошуковому сервісі Crossref (СЩА);  на централізованій платформі 
Scilit (Швейцарія). 

За ініціативою бібліотеки та з метою підвищення якості наукової 
комунікації і рейтингу університету, подальшої інтеграції університетської 
науки до світового наукового простору у 2016 році було створено 
Електронний інституційний репозитарій Маріупольського державного 
університету (eLR MSU) http://repository.mdu.in.ua/, який включено до 
міжнародних реєстрів Великобританії Registry of Open Access Repositories 
(ROAR), The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR). Це 
електронний архів для зберігання, накопичення та надійного відкритого 
доступу до результатів університетських наукових досліджень, праць 
науковців та всієї університетської спільноти, який є «основою оцінювання 
вагомості навчального закладу» [5]. Наразі репозитарій складається з 
авторських колекцій науковців університету,  містить розділи  «Вісник 

http://slibr.mdu.in.ua/
http://repository.mdu.in.ua/
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Маріупольського державного університету», «Видання наукової бібліотеки 
МДУ», «Матеріали конференцій, круглих столів» та ін.   

У  структурі  МДУ, спільно з міжнародними партнерами, створені та 
діють Інститут україно-грецької дружби та елліністичних досліджень, 
Представництво Європейської організації публічного права, Італійський, 
Польський, Ізраїльський, Китайський культурні центри та ін. У 2018 році, за 
сприянням та фінансової підтримки Посольства США в Україні, на базі 
бібліотеки було відкрито інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку» 
(«Window on America Mariupol»), який  є осередком американської культури в 
Маріуполі з потужним англомовним фондом та електронними 
інформаційними ресурсами. Центри «Вікно в Америку» є результатам 
спільного проекту між американським урядом та українськими бібліотеками, 
що сприяють взаєморозумінню між народами США і України та надають 
безкоштовну допомогу у вивчені англійської мови. Організаторами роботи 
центру та її координаторами з Посольством США в Україні є співробітники 
бібліотеки, які проходять тренінги та відвідують семінари у Американському 
домі (Київ).  Наразі у  Центрі працюють 4 англомовних клуба для мешканців 
міста, молоді, дітей (English Speaking Movie Fans Club, English Speaking Club 

Teens, English Speaking Club Kids), а також Ар-майстерня творчих ідей. Він є 
місцем зустрічі  та спілкування з носіями англійської мови, з випускниками 
міжнародних програм,  місцем проведення форумів, семінарів, лекцій,  
фотовиставок та інших інформаційних, науково-комунікативних та 
культурних заходів. Так, у Центрі відбувся Форум «Відкритий світ» з питань 
децентралізації в Донецькій та Луганських областях, засідання Української 
академії лідерства в рамках Всеукраїнського молодіжного форуму «Кожне 
завтра розпочинається вже сьогодні» тощо. За час діяльності центр відвідало 
близько 20 зарубіжних делегацій, у тому числі  на чолі з Надзвичайними і 
Повноважними Послами США, Італійської Республіки, Франції в Україні, 
директором Британської Ради, аташе з питань культури Відділу культури 
Посольства Великої Британії та ін. 

Таким чином, діяльність  бібліотек університетів в умовах 
інтернаціоналізації вищої освіти носить багатоаспектний характер і лежить у 
навчальній,  науковій і міжнародній площині діяльності своїх університетів, 
що обумовлює «важливе місце університетських бібліотек … у світовому 
науково-інформаційному просторі» [6] та посилює конкурентоспроможність 
університетів. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ФОНДОВ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ЯКУБА 

КОЛАСА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ») 
 

Внедрение ИКТ в библиотечно-информационную сферу открыло новую 
эру комплектования фондов. Появились: 

•  новые источники комплектования: коллекторы, сетевые магазины, 
издательские сайты; 

•  новые способы комплектования: доступ к электронным базам данных, 
создание цифровых копий; 

•  новые средства ведения комплектования: электронная почта, сканеры 
и т.д. [1, С. 36]. 
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Это позволяет решать вопросы прямо с рабочего места. С помощью 
Интернета можно оперативно узнать о наличии интересующих изданий в 
издательстве, сравнить цены в разных издательствах и приобрести 
интересующие экземпляры по более низким ценам. 

На сегодняшний день активно ведется подписка на электронные 
издания. В связи со снижением финансирования библиотек наиболее 
выгодным вариантом представляется электронная подписка на издания. 
Издательства стали предлагать электронные версии своих изданий. 

Также популярностью пользуются и онлайновые ресурсы. Библиотеки 
закупают базы данных в соответствии с профилем комплектования и 
запросами пользователей. Это позволяет изучать зарубежный научный опыт и 
делиться своими научными разработками.  

В связи с использованием электронных ресурсов возникают самые 
различные вопросы: организационные, юридические, финансовые, 
управленческие, в том числе, и по авторскому праву и интеллектуальной 
собственности. 

Также речь идет об использовании для автоматизации библиотечной и 
информационной деятельности облачных технологий. В настоящее время в 
мире существует большое количество облачных сервисов, которые 
предоставляют услуги в различных сферах деятельности, в том числе и 
библиотечной. Обладая лишь терминалами, подключенными к облачному 
комплексу информационно-технологических систем через Интернет, 
библиотеки смогут использовать в своей деятельности современную 
полнофункциональную АБИС и другие программные продукты [2].  

В Беларуси облачные технологии только начинают использоваться в 
библиотечной сфере. Так Центральная научная библиотека НАН Беларуси 
перенесена на облачную платформу Национального центра грид-технологий, 
который функционирует в Объединенном институте проблем информатики 
Национальной академии наук Беларуси. Пока облачная технология 
используется для обеспечения сохранности данных и технологий. В целом 
опыт использования такой платформы в Беларуси в настоящее время 
отсутствует [1, С. 37]. 

Главной целью информатизации библиотечных процессов является 
полное и оперативное информационное обеспечение научного процесса, за 
счет формирования и использования информационных ресурсов различной 
генерации, на основе внедрения новых информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

Из-за высокой стоимости печатных вариантов периодических изданий, 
начиная с 2015 года, библиотека закупает их в электронном виде. В 
электронный реестр заносятся электронные издания, которые составляют 
существенную часть фонда. В 2020 году подписка ведется на 83 названия 
журналов. 

Для экономии денежных средств было принято решение о том, что 
академические журналы, которые выходят в издательстве «Беларуская 
навука», покупать непосредственно в издательстве по мере выхода номеров. 
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В Институте физики НАН Беларуси библиотека приобретает периодическое 
издание «Журналы прикладной спектроскопии» (9 комплектов). 

В 2019 году библиотека заключила лицензионные соглашения с 
издающими организациями, что позволило организовать для пользователей 
библиотеки доступ к 135 отраслевым пакетам, включающим: 

–  1 026 212 полнотекстовых документов, из которых 30 106 книг, 
77 106 журналов (15 708 журналов по подписке, и в дополнение к основной 
подписке предоставляется доступ Oen Access Titles – 61 398 журналов), 
919 тыс. диссертаций и авторефератов; 

–  реферативные базы данных по цитированию Scopus и Web of Science; 
–  справочно-библиографические материалы баз данных SciFinder, 

SpringerMaterials, MethodsNow, PatentPak; 

–  электронные версии справочников, энциклопедий, словарей по 
различным отраслям знаний (например, Landolt-Bornstein Database – 

электронная версия 400 томов справочника Лэндольта-Бернштейна по 
химическим и физическим свойствам материалов) [3, с. 54]. 

Значительное место в комплектовании фондов ЦНБ НАН Беларуси 
занимают электронные информационные ресурсы. Поступление ЭИР 
фиксируется в Электронном реестре.  

Центральная научная библиотека им. Якуба Коласа НАН Беларуси 
обеспечивает  возможность доступа к электронным ресурсам крупнейших 
научных издательств и научных сообществ мира. Они представлены 
полнотекстовыми и реферативными научными базами данных. 

Таким образом, можно отметить, что в условиях информатизации 
процесс комплектования изменяется. Появляются программные средства, 
которые упрощают данный процесс и снижают временные затраты на 
первичную обработку документов. Внедрение ИКТ в библиотечно-

информационную сферу открыло новую эру комплектования фондов. 
Появляются новые источники, способы комплектования, средства ведения 
комплектования.    

Для экономии места для хранения документов, оперативность 
предоставления информации пользователям и экономии финансовых средств 
библиотеки оформляют подписки на отечественные и зарубежные базы 
данных, также по некоторым актуальным вопросам генерируют собственные 
базы данных. Также стоит отметить, что хорошо налаженный 
международный обмен изданиями остается экономически выгодным 
источником комплектования библиотек, который позволяет изучать опыт 
зарубежных ученых, а также содействует налаживанию международных 
научных и культурных связей. 
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Ч. ІІІ. – 128 с. 

 

Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Феномен бібліотек у сучасному світі», яка відбулася 30 вересня 
2020 року з ініціативи кафедри культурології та інформаційної діяльності 
Маріупольського державного університету. 

В конференції взяли участь представники освітянської, наукової, 
фахової спільнот України та Білорусі. 

У тематичних напрямках учасників конференції висвітлені актуальні 
питання якісних змін бібліотек, розвитку бібліотечної справи і інформаційно-

культурного середовища у забезпеченні сталого розвитку України та її 
територіальних громад. 

Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, а 
також усім, хто цікавиться сучасними проблемами розвитку бібліотек і 
бібліотечної справи в країні. 

 

 

Відповідальність за зміст, достовірність, оригінальність поданих матеріалів 

несуть автори, опублікованих у збірнику доповідей 
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© МДУ, 2020 
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УДК 02:614.46 

Л. В. Адаменко 
/ м. Маріуполь / 

 

БІБЛІОТЕКА В УМОВАХ КАРАНТИНУ: НОВІ ВИКЛИКИ  
І НОВІ МОЖЛИВОСТІ 

 

На нашу думку можливість дітям та сім’ям скористатись вільним 
доступом до національного, світового культурного надбання, в умовах 
пандемії, становить важливу складову підвищення рівня життя. Адже в 
умовах карантину задоволення інформаційних потреб є невід’ємною 
частиною самодосконалої особистості. Нажаль маємо констатувати, що 
стабільна система бібліотеки в умовах карантину, яка б була достатньою для 
її ефективної діяльності та розвитку відсутня. Нарешті вважаємо, що в 
сучасних умовах успішні ті бібліотеки, що надають переваги інтерактивним, 
ігровим та інтелектуальним формам роботи з читачами, використовуючи 
інноваційні методи. Основним фактором який негативно впливає на 
ефективну діяльність національних бібліотечних інституцій є недостатні 
темпи впроваджень інформаційних технологій у бібліотечну справу, чим 
значно ускладнює виконання ними виробничих процесів, головним з яких є 
якісне обслуговування читачів-користувачів на сучасному рівні. 

Впровадження інноваційних онлайнових  форм – є важливою 
складовою комфорту читача та якісного отримання інформації тими хто її 
потребує. Використання інноваційних форм діяльності відкриває нові 
горизонти розвитку, підвищує якість обслуговування користувачів, що 
позитивно впливає на репутацію та імідж бібліотеки, як соціально значущого 
суб’єкту, який активно розвивається.  

В останні роки спостерігається помітне зацікавлення бібліотечних 
спеціалістів впровадженням інноваційних форм роботи. Реалізація інновацій 
– це складний, але дуже цікавий та творчий процес, який стає важливим 
аспектом для функціонування бібліотек. Останнім часом у діяльність 
бібліотеки, для покращення обслуговування користувачів, створення 
комфортних умов для якісного задоволення читацьких запитів, а також 
забезпечення розумного балансу між необхідністю інновацій і збереження 
цінних бібліотечних традицій  впроваджено онлайн-заходи. Така форма 
роботи з читачами є також актуальною у процесі впровадження карантинних  
заходів, в умовах боротьби з пандемією. 

Хочеться зазначити, що саме з розвитком інформаційних технологій 
спілкування з реальними людьми в реальному часі подекуди стає просто 
розкішшю, мистецтвом, якому треба навчати і яке варто популяризувати в 
роботі бібліотеки. Тому популярною формою роботи з читачами сьогодні є 
сторітелінг (від англ. storytelling) - спосіб передання інформації через 
розповідання історій. Сторітелінг використовують, щоб розважити, залучити 
або переконати співрозмовника (аудиторію). Сюжет будується таким чином, 
щоб зацікавити слухача, заволодіти його уявою та змусити повірити у краще; 
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щоб за позитивним прикладом героя розповіді розв'язати певну проблему чи 
внутрішній конфлікт тощо. 

Отже, маємо констатувати, що сучасні читачі комп’ютерно грамотні, 
оснащені мобільними телекомунікаційними приладами, тому вони хочуть 
«брати» багато. З огляду на це бібліотеки активно використовують 
інноваційні форми роботи, намагаються стати найпопулярнішим місцем 
навчання і відпочинку, створюють нові шляхи для комунікацій. 

 

 

УДК 028.6 

В. О. Бабич 

/ г. Минск, Республика Беларусь / 
 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПИСАТЕЛЯ  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Устойчивой тенденцией последнего десятилетия в Республике Беларусь 
является возрастание интереса молодежи к культурному наследию своей 
Родины. Внимание к белорусской культуре, ее материальному и 
нематериальному наследию со стороны молодого поколения является 
попыткой поиска последними своих исторических корней в рамках 
существующих в XXI веке географических, культурных, а также ментальных 
границ. С усилением социально-культурных, политических, экономических 
изменений, происходящих в мире и затрагивающих всех его жителей, процесс 
поиска молодыми людьми себя через свою культуру только возрастает. 
Важную роль в осуществлении данного поиска играет культурный потенциал 
страны, с помощью которого у молодежи формируются представления о 
своей национальной культуре, ее достижениях, а также представление о ее 
значимости как для отдельно взятого человека, так и для всего народа в 
целом. Необходимо отметить, что культурный потенциал представляет собой 
действенный ресурс, который может быть использован в контексте 
формирования  патриотизма у подрастающего поколения, формирования у 
них ответственности за сохранение своего прошлого и его приумножения для 
будущего поколения. Культурный потенциал, по мнению 
Л.И. Шайхлисламовой, может представлять собой, в широком смысле, 
«совокупность накапливаемых ресурсов культуры, средств, источников, 
запасов и возможностей, которые, с одной стороны, находятся в природе или 
аккумулируются обществом в форме материальных и духовных результатов 
человеческого труда, а с другой стороны, сохраняются в качестве культурных 
ценностей и объектов культурного наследия» [3], в узком, «совокупность 
объективных и субъективных факторов», способствующих развитию 
культурного пространства конкретно взятой территории. К объективным 
факторам развития культурного потенциала исследователь относит 
социокультурные институты, к субъективным – «отношение граждан к 
действующим социокультурным институтам», а также характер различных 
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культурных связей и взаимоотношений [3]. 
Использование культурного потенциала в познании окружающего мира 

и самого себя  позволяет представителям молодежной среды выявить не 
только перспективные пути своего развития (физического, 
интеллектуального, духовного, креативного), но и познакомиться с 
ценностно-смысловыми детерминантами людей, которые сформировали 
данный потенциал, сохраняли его и передавали последующему поколению. 
Интерес в данном аспекте представляет их литературное наследие, созданное 
как симбиоз авторского осмысления реальности в контексте существующей 
системы ценностей, а также его популяризация в молодежной среде. 

Необходимо отметить, что популяризация литературного наследия 
классиков национальной литературы (М. Богдановича, Я. Коласа, Я. Купалы, 
Л. Гениюш и т.д.) и приобщение к нему молодежи  происходит сегодня в 
рамках изучения последними учебной дисциплины «Белорусская литература» 
в учреждениях общего среднего, среднего  специального, высшего 
образования. В то же время большой пласт белорусской литературы, 
представленный работами современных писателей остается малоизвестным 
для большинства людей, тем самым идеи, заложенные в них, остаются 
неизученными, а их культурный потенциал неиспользованным. Согласно 
результатам исследования, проведенного Институтом социологии НАН 
Беларуси в 2018 году, «меньше половины белорусов с разной 
периодичностью читают художественную литературу, остальные не 
притрагиваются к книге вовсе» [1]. 

Большой проблемой является популяризация писателей, чье 
литературное наследие связано с конкретной местностью и носит не 
страноведческий, а в большинстве своем краеведческий характер. О проблеме 
чтения белорусских авторов своими соотечественниками говорит и 
исследователь белорусской литературы К. Стаселько: «Ситуация в Беларуси 
специфическая и не самая радужная. Нет устоявшегося поля критики, 
развитой дистрибьюторской сети… Около 90% книжного рынка Беларуси — 

российская продукция. Литературных премий, которых на западе сотни и 
тысячи, в Беларуси — несколько десятков. Многие из них очень закрытые: не 
совсем понятно, как они функционируют, как там вручаются премии…» [2]. 

Примером для изучения форм популяризации литературного наследия в 
молодежной среде может быть интеллектуальное наследие Марьяна 
Николаевича Дуксы (05.04.1943–19.04.2019), белорусского прозаика, поэта, 
основными мотивами произведений которого являлись проблемы добра и зла, 
духовная красота Родины, а также темы любви, веры в человеческий дух. 
М.Н. Дукса являлся членом Союза белорусских писателей, Лауреатом 
Литературной премии имени А. Кулешова за книгу поэзии «Заснеженные 
ягоды». На своей малой родине, Сморгонщине, работал учителем в средней 
школе, преподавателем….. Является автором сборников стихов – «Свидание» 
(1967), «Шаги» (1972), «Станция» (1974), «Горсть земляники» (1976), 
«Валуны на холмах » (1994 г.), «Прийти к алтарю» (2003), сборников для 
детей «Зеленый аквариум» (1980), «Трудолюбивое солнце» (1994). Также 
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М.Н. Дукса является создателем текста песни «Сморгонская торжественная», 
созданный к 500-летию первого упоминания населенного пункта Сморгони в 
летописях. Данный текст является гимном города Сморгони. 

Информация о творческой деятельности, результаты литературного 
труда М.Н. Дуксы не единожды отражались на страницах районной газеты 
«Светлы шлях» – стихотворения, выдержки из рассказов, что, конечно, 
позволяло найти автору своего читателя. Учреждения культуры, в рамках 
популяризации краеведческой информации, приглашали писателя на встречу 
со своими читателями, проводили литературные гостиные, посвященные его 
творчеству. 

Информация о М.Н. Дуксе представлены не только статьями в местной 
периодической печати и на страницах энциклопедических изданий, но и на 
различных интернет-ресурсах: 

1. Персональная страничка писателя (краткие биографические сведения, 
библиографические ссылки на работы) в интернет-энциклопедии Wikipedia. 

2. Краткие сведения о творческой деятельности писателя на сайте 
филологического факультета БГУ (студентом которого он был с 1964-

1969 гг.) (philology.bsu.by). 
3. На сайте Национальной литературной премии litpremia.by 

опубликована информация об авторе как победителе в номинации «Лучшее 
произведение поэзии» в 2016 году за сборник «Птушка вечнасці – душа». 
Необходимо отметить и ссылки на его работы, продаваемые в интернет-

магазине belkniga.by. 
4. Белорусская электронная библиотека knihi.com предлагает 

ознакомиться с книгами и стихами М.Н. Дуксы как на белорусском, так и на 
российском языке. 

5. Государственное учреждение образования «Сольская средняя школа» 
опубликовала на своём сайте биографические данные М.Н. Дуксы (сотрудник 
школы) soli.schools.by 

6. На национальном поэтическом портале vershy.ru представлена 
биография М.Н. Дуксы, его стихи. 

Но, как показывает практика, этого не достаточно. Краткая, 
описательная информация о жизни и творчестве писателя не способствует 
привлечению внимания публики к его персоне и его работам. Именно данный 
факт, на наш взгляд, не позволяет сформировать устойчивый 
потребительский спрос на произведения М.Н. Дуксы, использовать 
художественный потенциал его работ для воспитания молодежи. 

Если принимать во внимание, что молодежь является активным 
потребителем информации, генерируемой в интернет, а также и ее создателем 
(рецензии на прочитанные книги, комментарии), можно использовать 
интернет-пространство для позиционирования творческого наследия 
М.Н. Дуксы, известного в основном в границах своего региона. 

Для увеличения интереса к культурному наследию М.Н. Дуксы  как 
части культурного потенциала региона  в молодежной среде  необходимо: 

1.  создать сайт писателя, используя Сайты Google – упрощённый 
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бесплатный хостинг на базе структурированной вики (данный ресурс может 
функционировать в рамках краеведческой работы центральной публичной 
библиотеки); 

2.  создать сообщество/группу, посвященную М.Н. Дуксе в социальных 
сетях, и постоянно поддерживать в актуальном состоянии ее 
информационный контент; 

3.  проводить на базе публичных библиотек для молодежи мероприятия 
краеведческой тематики, посвященные М.Н. Дуксе; 

4.  разрабатывать рекламную продукцию (календари, закладки) с 
изображением М.Н. Дуксы, текстом его стихов; 

5.  разработать программу интерактивной экскурсии «По тропинкам 
М.Н. Дуксы» в рамках литературного краеведения (данная работа может быть 
частью деятельности районного краеведческого музея). 

Популяризация литературного наследия М.Н. Дуксы может 
осуществляться  через использование белорусскими эстрадными 
исполнителями текстов писателя в рамках республиканских фестивалей 
(Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-20__» 
(г. Молодечно); фестиваль белорусской культуры «Вытокi» (г. Минск), 
фестиваль авторской песни «Витебский листопад» (г. Витебск) и.д.). 

Вышеперечисленные направления, направленные на популяризацию 
литературного наследия М.Н. Дуксы в молодежной среде, могут быть 
реализованы как в рамках деятельности отдельных учреждений культуры 
региона (библиотек, музеев), так и в рамках сотрудничества учреждений 
культуры с учреждениями образования (школы, гимназии), архивами, 
общественными объединениями, которые занимаются изучением культурного 
потенциала страны через литературное наследие представителей творческой 
интеллигенции. 

Таким образом, популяризация литературного наследия М.Н. Дуксы  
как части культурного потенциала региона/страны в молодежной среде 
является сегодня действенным средством привлечения молодежи к 
национальной культуре, формирования  у них чувства любви к Родине, в том 
числе и к малой родине, формирования  ответственности за ее будущее. 
Использование разных каналов распространения информации о жизни  
М.Н. Дуксы, в том числе и интернет-пространства, позволяет охватить, с 
одной стороны, широкий круг читательской аудитории, с другой стороны, 
сделать литературное наследие писателя – его идеи, взгляды, модель 
мышления и миропонимания – максимально доступной для молодежи как 
наиболее мобильной группы общества. 

Литература 
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вымирания [Электронный ресурс] / EX-PRESS.BY : новостной портал 

https://news.tut.by/culture/609931.html
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УДК 821.161.2’01.09 

А. А. Бакієва 

/ м. Маріуполь / 
 

«ВЕЛЕСОВА КНИГА»: ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

 

Дослідження витоків національної культури, цілісне та достовірне їх 
відображення є актуальною та цікавою проблематикою. Метою тез є 
виявлення причетності літературної пам’ятки «Велесова книга» до ряду 
культурних надбань українців та її аналіз, як можливого історичного джерела, 
або сфальсифікованої підробки.  

Аналіз останніх публікацій і досліджень з проблематики питання щодо 
походження та історичної і культурної цінності «Велесової книги» свідчить, 
що науковці розглядають у своїх працях різні теорії її походження, мають 
різні погляди стосовно лінгвістичної складової тексту та його оригінальності. 
За автентичність пам’ятки виступають такі автори як: Р. Рудницький, 
А. Тюняєв, А. Ліпатов, В. Гнатюк та ін. Створеною у новітній час «Велесову 
книгу» вважають: Б. Рибаков, О. Творогов, В. Козлов, В. Виноградов, 
Н. Котляр та ін. 

«Велесова книга» являє собою книгу, що складається з дубових 
дощечок, розміром 38х22 см й завтовшки до 1 см. Всього дощечок було 
35 або 37. На кожній з дощечок у кутку було зображення сонця і тварини, а на 
поверхні були накреслені лінії, під якими розміщувався текст. Окрім 
малюнків, кожна дерев’яна табличка книги мала по два отвори, через які 
продівався шкіряний ремінець або мотузка для скріплення «сторінок».  

Після смерті людини яка знайшла «Велесову книгу» – Федіра (Алі) 
Ізенбека у 1941 р., оригінали дощечок загубилися. Проте інформація про 
унікальну книгу продовжувала поширюватися по всьому світу. Нажаль, у 
вчених можливість дослідження знахідки обмежувалась писемними копіями, 
малюнками та однією фотографію, зробленою Ю. Миролюбовим. Саме 
нестача матеріалу для вивчення і перекладу та відсутність дощечок породили 
безліч дискусій серед істориків і лінгвістів стосовно оригінальності книги. 

Одним з перших дослідників «Велесової книги» та прихильником 
автентичної концепції був історик Сергій Лісний (Парамонов). Вчений 

https://ex-press.by/rubrics/novosti-borisova/2019/02/15/urozhenecz-borisova-rasskazal-kak-spasti-belorusskuyu-literaturu-ot-vymiraniya
https://ex-press.by/rubrics/novosti-borisova/2019/02/15/urozhenecz-borisova-rasskazal-kak-spasti-belorusskuyu-literaturu-ot-vymiraniya
https://ex-press.by/rubrics/novosti-borisova/2019/02/15/urozhenecz-borisova-rasskazal-kak-spasti-belorusskuyu-literaturu-ot-vymiraniya
https://sibac.info/conf/philolog/xxiii/32841
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стверджував, що «Велес-книга» – це безперечно пам’ятка дохристиянської 
писемності, яка заслуговує на визнання та подальше вивчення. Свою позицію 
вчений підтверджував такими аргументами [1]: 

1. Фальсифікатору було б невигідно записувати свій текст на дереві – 

експерти зразу б виявили підробку, тому що дерево «старіє» поволі. Йому, 
фальсифікатору, набагато вигідніше було б використати пергамент.  

2. Алфавіт, уживаний автором «Велесової книги», дуже своєрідний, 
хоча й близький до нашої кирилиці. Жоден історичний документ не писаний 
цим алфавітом, – знову ж таки факт, надзвичайно небезпечний для 
фальсифікатора.  

3. Мова книги своєрідна, неповторна. Чому ж автор не пішов значно 
вигіднішим для себе шляхом – не писав свою підробку 
церковнослов’янською мовою?!  

4. Кількість «підробленого» матеріалу величезна, – то чи ж варто було 
тратити стільки часу на його підробку! Цілком було б достатньо й десятої 
долі того.  

5. У «Велесовій книзі» дуже багато подробиць, які можуть бути 
підтверджені тільки маловідомими або майже забутими старовинними 
джерелами. Це свідчить, що фальсифікатор мав би бути тонким знавцем 
давньої історії. Але ж при таких знаннях краще було б стати відомим 
дослідником, ніж невідомим фальсифікатором. 

6. Кому могло спасти на думку зайнятися апологетикою язичницької 
віри і нападками на християнство? Це ж могло тільки відштовхнути від них 
потенційного покупця, бо пахло чорнокнижництвом.  

7. Звертає на себе увагу те, що все у «Велесовій книзі» зосереджено на 
півдні Русі, а про середню й північну її частини майже не йдеться. Чому? 
Виключаючи середню й північну частину, автор зменшував інтерес до своєї 
«підробки», та й робив її менш цікавою з політичної точки зору (треба взяти 
до уваги існування Російської імперії з її північними центрами –  

С.-Петербургом і Москвою).  
Це основні аргументи С. Лісного на користь автентичності «Велесової 

книги», як бачимо, його логіка досить переконлива [2, 19-20; 3, 37]. 

Також, наголошує дослідник, А. Ізенбек навіть не намагався продавати 
дощечки – значить, аргумент про його матеріальну зацікавленість відпадає. 
Не шукав А. Ізенбек і слави, навпаки, йому можна тільки докорити, що він 
тримав їх майже в таємниці і не допускав до них учених. Нарешті, дощечки 
не могли бути і предметом жарту, тому що для їх виготовлення необхідно 
витратити дуже багато часу, що зовсім не виправдовує жарт. 
Найголовнішими доказами на користь справжності дощечок є вони самі, 
характер їх письма, а головне, зміст. Як відомо, стверджує С. Лісний, усяка 
підробка прагне «підробитися» під якийсь уже відомий зразок. У дощечках 
А. Ізенбека таке прагнення абсолютно відсутнє – у них все оригінальне і 
несхоже на все нам відоме [3, 39]. 

Ще одним прихильником версії автентичності був проф. В. Шаян. Він 
був переконаний у справжності «Велесової книги». Він побачив багато 
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спільного між давньоіндійськими віруваннями та вірою наших предків, тому 
питання автентичності «Велесової книги», яка й висвітлювала питання віри, 
фактично не виникало. Розуміння й пояснення В. Шаяном «Велесової книги» 
було системним, тобто всі складники його інтерпретації були 
взаємопов'язаними, а це свідчить, що в його твердженнях міститься велика 
доля істинності [4, 50]. 

Наприкінці 80-х років, скориставшись послабленням радянської 
ідеології, про «Велес книгу» заговорили і українські вчені. Вагомі 
дослідження історії, змісту та перекладу належать українському філологу 
Борису Яценко, який зазначав: «Із такої спадщини, якою є «Велесова книга», 
складається досить повне уявлення про життєво-творчі сили і можливості 
нашого народу, його духовне багатство з глибини приблизно трьох тисяч 
літ.» [5, 8]. 

До противників теорії автентичності можна віднести лінгвіста й 
палеографа Лідію Жуковську. Саме вона перша публічно наголосила на 
підробленості книги у статті «Підроблений докириличний рукопис» у 
журналі «Питання мовознавства» («Вопросы языкознания»). Її висновок 
ґрунтувався на вивченні мови пам'ятки. Дослідниця виявила в тексті дощечки 
деякі мовні моменти, які, на її думку, не були характерними для мови IX ст. і 
могли з'явитися значно пізніше [2, 15-17]. 

Також, дослідниця звернула увагу на те, що графіка пам'ятки 
наближається «в ряді рис до інших древніх абеток» [6, 23]. Стаття 
Л. Жуковської на довгий час припинила в СРСР будь-які розмови про «Велес 
книгу». Десятилітню мовчанку порушив поет І. Кобзєв, він надрукував в 
журналі «Російська мова» («Русская речь») статтю «Про любов та не про 
любов» («О любви и не о любви») [5], у якій стверджував автентичність 
«Велесової книги». 

У 1990 р. російський лінгвіст О. Творогов категорично висловлювався 
про «Велесову книгу» як про підробку. Як і Л. Жуковська, він досліджує мову 
пам'ятки та знаходить у ній численні невідповідності «класичній» 
давньоруській мові – мові «Повісті временних літ» та «Слово о полку 
Ігоревім». У «Велес книзі», зазначає він, «зустрічається багато 
старопольських та старочеських слів. Чимало мовних елементів немовби 
потрапили у «ВК» з наступних періодів розвитку мови» [2, 32]. Тож, 
підсумовує він: «Аналіз мови ВК не залишає жодних сумнівів у тому, що 
перед нами штучна і вкрай невміло сконструйована «мова»…» [7, 56]. 

На причинах, чому дослідження «Велесової книги» просувалися так 
повільно, наголошував і В. Козлов: «Велесова книга» перебуває «під 
сумнівом і навіть забороною в СРСР»; дослідників «відлякувала ціла когорта 
емігрантів, з іменами яких виявилася пов’язана ця пам’ятка» [8, 76]. 

Отже, підсумовуючи викладений матеріал, зазначимо, що на зміст 
досліджень та висновків радянських вчених (Л. Жуковської, І. Уханової, 
О. Сулакадзева, В.  Козлова, О. Твороова) безумовно, впливали ідеологічні 
фактори: активізація вивчення давньоукраїнської пам’ятки ворожою 
радянській владі українською діаспорою не могла не насторожувати Москву. 
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Крім того, сама поява «Велесової книги» змушувала до принципового 
переосмислення усталених концепцій і теорій в радянській філологічній та 
історичній науці, які вибудовувалися протягом років довкола так званої 
«спільної колиски» та «спільного древа» виникнення і розвитку трьох братніх 
східно-слов’янських народів. 
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УДК 002:005 

К. В. Білик 

/ м. Маріуполь / 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В УСТАНОВІ 

 

Інформаційно-аналітична діяльність являє собою особливий напрям 
інформаційної діяльності, пов’язаний з виявленням, опрацюванням, 
збереженням та поширенням інформації у сфері управління, політики, 
економіки тощо. Інструментальний зміст інформаційно-аналітичної 
діяльності корелюється зі змістом інформаційно-аналітичного забезпечення 
діяльності установ, підприємств, організацій.  

Водночас інформаційно-аналітична діяльність є невід’ємною частиною 
управлінського процесу будь-якої установи. Для управлінської сфери 
важливим є не тільки своєчасне ознайомлення з первинною інформацією, а й 
випереджувальне виявлення проблемних ситуацій і прогноз розвитку подій. 
Саме необхідність передбачення, виявлення та прогнозування тенденцій 
розвитку ситуації обумовлює застосування різних аналітичних методів 
опрацювання вихідної інформації. 

https://yaro.dp.ua/statti/chi-mogla-buti-velesova-kniga.html
http://diasporiana.org.ua/religiya/2372-shayan-v-vira-zabutih-predkiv-analiza-vles-knigi/
http://diasporiana.org.ua/religiya/2372-shayan-v-vira-zabutih-predkiv-analiza-vles-knigi/
http://diasporiana.org.ua/religiya/2372-shayan-v-vira-zabutih-predkiv-analiza-vles-knigi/
http://diasporiana.org.ua/religiya/2372-shayan-v-vira-zabutih-predkiv-analiza-vles-knigi/
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Аналітичний аспект ІАД дозволяє трактувати її як творчу аналітичну 
діяльність, призначену для оцінювання інформації і підготовки прийняття 
рішень; як сукупність процесів семантичної обробки даних, з використанням 
методів та засобів «аналітики» та «інформаційної аналітики», в результаті 
чого розрізнені дані перетворюються на закінчену інформаційну продукцію – 

аналітичний документ. 
Одним з основних принципів організації інформаційно-аналітичного 

процесу є ясність викладення матеріалу. Суть реалізації цього принципу 
полягає в тому, щоб зробити доступними для інших результати роботи 
аналітика. Адже саме коректне сприйняття інформації робить її 
переконливою для споживача, а отже, забезпечує успіх справи. Іноді автор 
забуває про це. Інформаційно–аналітичний документ має бути лаконічним, 
зрозумілим (доступним) і переконливим. 

Інформаційно-аналітичний документ можна зробити зрозумілим, 
доступнішим для споживача, якщо дотримуватися низки правил. Перш за все 
зміст повинен мати чітку структуру. Кожну думку краще висловлювати 
кількома короткими простими реченнями. Викладати думку бажано простою 
(але не побутовою) мовою, намагаючись, уникати надмірного вживання 
спеціальних термінів. Не можна забувати, що єдине призначення спеціальних 
термінів у інформаційно-аналітичній роботі – точна та коректна передача 
споживачеві змісту повідомлення [1].  

Щоб викладене у документі повідомлення було достатньо 
переконливим, воно має відображати суттєві причинно-наслідкові зв’язки у 
доступній, зрозумілій для реципієнта формі. Обов’язковою умовою 
виконання цього правила є високий рівень кваліфікації аналітика, його вміння 
знаходити необхідні аргументи для доведення своєї точки зору на проблему, 
що розглядається. Складність, багатогранність і міждисциплінарний статус 
будь-якої наукової проблеми приводять до необхідності її вивчення у системі 
координат, що задається різними рівнями методології науки [2]. 

Основними групами методів, які застосовуються в процесі 
інформаційно-аналітичної діяльності є: загальнонаукові методи – аналіз, 
синтез, абстрагування, узагальнення, порівняння; методи емпіричних 
досліджень – соціологічні методи, опитування, спостереження, експеримент, 
статистичний аналіз; інформаційно-прогнозні методики – когнітивне 
картування, моделювання, експертна оцінка; методи створення інформаційної 
продукції – згортання змісту інформації (бібліографування, реферування, 
анотування, фрагментування), узагальнення змісту інформації (створення 
оглядової інформації); методики інформаційного обслуговування 
користувачів – методика поточного інформування, методика довідково-

інформаційного обслуговування [3]. 
Результатом аналітичної діяльності будуть такі вторинні документи, що 

є інформаційною моделлю не первинного документа, а моделлю проблеми. 
Такі інформаційні документи містять так зване вивідне знання у вигляді 
висновків, рекомендацій, прогнозів. Це, насамперед, огляди, щорічні 
доповіді, аналітичні довідки. До різновидів оглядової інформації слід 
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віднести також інформаційні релізи, підготовка яких потребує аналізу 
первинної інформації, її розподілу на основну та надлишкову, відкриту та 
конфіденційну, головну та периферійну. 

У сучасній Україні функціонують численні аналітичні служби (за 
даними УкрІНТЕІ, їх загальна кількість досягає 70). Серед основних 
інформаційних продуктів і послуг, які надаються цими службами, результати 
соціологічних досліджень, моніторинг засобів масової інформації, підготовка 
довідкових і аналітико-прогностичних матеріалів тощо. Однак діяльності 
згаданих інформаційно-аналітичних підрозділів бракує координації. Часом 
важко з’ясувати не тільки, яку інформацію вони готують, для кого вона 
призначена, а й взагалі визначити факт її існування, оскільки ця продукція не 
надходить до системи загальнодоступних документальних комунікацій. 

Отже, інформаційно-аналітична діяльність являє собою особливий 
напрям інформаційної діяльності, який пов’язаний з виявленням, 
опрацюванням, збереженням та поширенням інформації переважно у сфері 
управлінської, політичної та економічної діяльності. Результатом 
інформаційно-аналітичної діяльності будуть такі вторинні документи, що є 
інформаційною моделлю не первинного документа, а моделлю проблеми. 
Такі інформаційні документи містять так зване вивідне знання у вигляді 
висновків, рекомендацій, прогнозів. Це, насамперед, огляди, щорічні 
доповіді, аналітичні довідки. Продукт, створений у результаті інформаційно-

аналітичного процесу повинен бути придатним для використання 
замовником, корисним для нього з моменту створення. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНОГО ПРОСТОРУ 

 

У сучасному розумінні бібліотека перестає бути лише місцем для 
зберігання книг, а стає дійсно публічним та громадським центром для 
інформаційної діяльності, змістовного відпочинку та спілкування з 
максимально зручними та адаптивними місцями, зонами релаксу, секторами 
розумової діяльності, ініціатив і творчих ідей. Одним із головних завдань 
сучасної бібліотеки стає створення нового простору для можливості реалізації 
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освітніх, дозвільних, культурних та інших потреб, що необхідні для життя 
людей нового покоління. Це вимагає перегляду всіх пріоритетів у 
функціонуванні бібліотек, створення необхідної динамічної структури, 
привабливого середовища та комфортного простору з використанням 
сучасних комп’ютерних та мережевих технологій. 

Популярним терміном в бібліотечних установах є «трансформація 
бібліотечного простору», тобто перебудування приміщень, реставрація або 
заміна меблів, а також їх розміщення, створюється вільний доступ до фондів, 
відокремлення та створення нових зон для різних потреб відвідувачів 
бібліотек. Бібліотечні установи неабияк намагаються за допомогою колон, 
рам, меблів, декоративних елементів, спеціальних стелажів виділяти різні 
зони, а саме: інформації, відпочинку, Інтернет та інші. 

Для поліпшення діяльності бібліотечні фахівці враховують досвід 
кращих вітчизняних та зарубіжних бібліотек по роботі з інноваціями у сфері 
дизайну та бібліотечного простору. Наприклад, у фінській моделі суспільства 
знань бібліотека розглядається як інститут, який забезпечує функціонування 
системи поширення інформації, знань і культури, навчаючи своїх громадян 
користуватися цими можливостями. Фінська бібліотека - це гібридна 
бібліотека, яка оснащена новою технікою і технологіями, поєднуючи 
традиційне бібліотечне обслуговування і сервіси електронної бібліотеки. У 
бібліотеках Фінляндії створюються комфортні умови для користувачів 
завдяки різним кімнаткам, куточкам, кав’ярням, бутікам, де можна і випити 
кави чи перекусити, щось придбати, почитати і поспілкуватись, усамітнитись 
і навіть подрімати. Бібліотеки Польщі повністю відмовляються від читальних 
залів або об’єднують їх з абонементами, або повністю комп’ютеризують. В 
австрійських публічних бібліотеках вдало поєднані сучасний дизайн і 
комфорт. Приміщення та зони надзвичайно просторі, гарно вмебльовані, 
оснащені всіма найновішими медійними та технічними засобами [1, с. 3]. 

Політика діяльності бібліотек Данії спрямована на надання соціальних 
послуг через бібліотечні установи. У статті доцента кафедри інформаційних 
досліджень Копенгагенського університету Хенріка Йохумсена описується 
чотирипросторова модель бібліотеки, що останніми роками стала широко 
використовуватися як серед професійних бібліотекарів, так і архітекторів і 
дизайнерів, що займаються бібліотеками.  

Чотирипросторова модель використовується не тільки в Данії, але й є 
актуальною темою міжнародних бібліотечних дебатів та подій, адже 
відповідає нагальній необхідності встановлення спільного бачення та системи 
відліку, що стосується розвитку бібліотеки, будівництва та дизайну інтер'єрів 
[2, с. 586]. Як очевидно, модель втілює чотири загальні цілі для публічної 
бібліотеки: Натхнення / Досвід; Розширення прав і можливостей; Залучення; 
Інновації.  

В Україні динамічно з кожним роком з’являються бібліотеки, що 
втілюють нові ідеї та можливості. Вони поєднують в собі поліфункціональні 
культурні комплекси, кафе, ігрові майданчики, клуби за інтересами та 
Інтернет-центри. Прикладом вітчизняного досвіду зонування бібліотечного 
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простору та впровадження нових інноваційних технологій є Вінницька ОУНБ 
ім. К. А. Тімірязєва. В 2014 році дана публічна бібліотека з досвіду своєї 
роботи видала навчальний посібник «Бібліотечний дизайн: історія, розвиток, 
майбутнє». Він знайомить читача із теоретичними основами бібліотечного 
дизайну, специфікою дизайну бібліотечних приміщень, кращим досвідом 
дизайнерських рішень у бібліотеках України та світу [3, с. 4]. 

Ще на початку 2014 року питання зонування активно почали вивчати у 
бібліотеці імені Б. Хмельницького м. Запоріжжя, де були створені окремі 
зони, а саме: ділового читання, релаксації, буккросингу, періодики, 
краєзнавчої та народознавчої зон.  

Прикладом сучасної організації бібліотечного простору може бути і 
проєкт «БібліоSmilеSity: інформаційно-пізнавальний центр дозвілля» КЗК 
«Центральна бібліотека ім. І. С. Тургеннєва ЦБС Комінтернівського району 
м. Харкова», який передбачає зонування бібліотечного простору, створення 
комфортних умов для користувачів [3, с. 3]. 

На сьогодні висуваються нові вимоги щодо забезпечення вільного 
доступу до інформації, створюється новий формат «бібліотеки з відкритими 
дверима», вільним доступом до фонду, налагоджується довіра між 
бібліотекою та відвідувачем. «Бібліотека з відкритими дверима» - це система, 
що забезпечує доступ до інформації та інформаційних ресурсів, включає в 
себе комфортне середовище, технічне забезпечення, матеріально-технічну 
базу, доступ до глобальної мережі Інтернет, легкий пошук літератури з фонду 
не виходячи з дому, нові форми роботи, відкритість та доступність на 
офіційному сайті або на сторінці в соціальній мережі бібліотеки. Аналізуючи 
сайти країн-сусідів можна побачити безліч варіантів «нової» у відкритому 
форматі бібліотеки з безліччю можливостей для користувачів. У бібліотеках 
проводяться сімейні свята, святкують усі календарні та релігійні свята, 

вітають з днем народження, проводять у різній формі масові заходи.  
Отже, актуальним є зміна звичного режиму та способу роботи 

бібліотек, їх дизайну та простору, адже це єдиний, реальний крок для 
розвитку та подальшого функціонування. Необхідно створювати формат 
бібліотек нового типу, які мають бути доступними для різних категорій 
користувачів, незалежно від соціального статусу чи вікової групи. Особлива 
увага приділяється продуманому дизайну та інтер’єру. Психологи 
стверджують, що оновлення інтер’єру бібліотеки сприймається 
відвідувачами, як турбота про них, тому трансформація бібліотечного 
простору є необхідною умовою діяльності сучасних бібліотек. 
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ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЯК ОСЕРЕДОК ЗНАНЬ 

 

Сьогодні більшість бібліотек здійснює роботу з користувачами за 
допомогою ресурсів мережі Інтернет, що дозволяє спростити процес пошуку 
необхідної інформації. Для читачів, які звернулися до бібліотеки усе більш 
важливою стає функція надання доступу до зовнішніх ресурсів, що існують в 
електронній формі [3]. 

Сучасна бібліотека – це не лише сховище для книг, а й своєрідний 
електронний архів, місце, де можна отримати доступ до інформації як на 
традиційних носіях, так і в електронному вигляді. Це соціальний інститут, 
діяльність якого спрямована на забезпечення рівного доступу до інформації, 
за умов розвитку процесів гуманізації освіти, її інформатизації, відкритості й 
формування освітніх інформаційних потреб, який здатен якісно забезпечити і 
технологічний, і соціальний, і освітній доступ до інформації [3]. 

Функціонування бібліотек в інформаційному суспільстві вимагає нових 
технологічних рівнів діяльності. Аналіз запитів віртуальних довідкових 
служб свідчить про зростаючі потреби користувачів у повних текстах 
електронних документів, формування колекцій [3]. 

Електронна бібліотека – розподілена інформаційна система, що 
дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних 
документів (текст, графіка, аудіо, відео тощо) завдяки глобальним мережам 
передачі даних в зручному, для кінцевого користувача, вигляді [1].  

Важливо з’ясувати основні задачі електронної бібліотеки. 
Першочерговим пріоритетом є інтеграція інформаційних ресурсів – це їхнє 
об’єднання з метою використання різної інформації зі збереженням її 
властивостей, особливостей представлення і можливостей її обробляти. 
Об’єднання ресурсів може відбуватися як фізично, так і віртуально. Але при 
цьому таке об’єднання повинно забезпечувати користувачу сприйняття 
необхідної інформації як єдиного інформаційного простору: електронна 

бібліотека повинна забезпечити роботу з базами даних і високу ефективність 
інформаційних пошуків. По-друге, ефективна навігація в електронній 
бібліотеці – це можливість користувача знаходити інформацію, яка його 
цікавить, в усьому доступному інформаційному просторі з найбільшою 
повнотою і точністю при найменших витратах зусиль [2]. 

У функціональній структурі електронної бібліотеки виокремлюють [4]: 
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інформаційний фонд (електронні документи); програмно-технологічний 
комплекс підготовки інформації; засоби поширення інформації та призначені 
для користувача сервіси; засоби зберігання даних; підсистему управління і 
ведення ЕБ.  

Крім основних відомостей, які б відповідали встановленим критеріям, 
інформаційний фонд має містити і супровідні, що полегшує взаємодію 
користувачів з електронною бібліотекою. Програмно-технологічний комплекс 
підготовки інформації складається з мережі автоматизованих робочих місць, 
на яких здійснюється повний технологічний процес опрацювання даних, а 
також контроль і управління за ним [4]. 

Бібліотека, як інформаційний центр, є незамінним соціальним 
інститутом в соціокультурній інфраструктурі. Використання та пошук нових 
технологій позитивно впливатиме не тільки на хід еволюції бібліотечного 
фаху, а й бібліотечної справи в цілому [2]. 

На сьогодні електронні бібліотеки та усі їх ресурси, полегшують не 
тільки роботу з опрацювання та доступу до інформації, а й модернізують 
роботу бібліотеки як сучасного інформаційного осередку. 
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БІБЛІОТЕКА ОСТРОЗЬКОГО КОЛЕГІУМУ  
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ТА НАУКОВИХ СТУДІЯХ 

 

У доповіді здійснена спроба розглянути історичну долю книгозбірні 
першого закладу вищої освіти православного спрямування в Україні – 

Острозького колегіуму. В процесі роботи над доповіддю використані праці 
сучасних вітчизняних дослідників: М. Бондарчук [1], Я. Ісаєвича [2], 
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М. Ковальського [3], В. Микитася [4], Т. Мяскової [5] та матеріали з 
Енциклопедії «Острозька академія XVI–XVII століття» [6].   

В 1576 р. під патронатом князя Костянтина-Василя Острозького (1526–
1608) – впливового в Європі православного магната Речі Посполитої, 
щедрого мецената освіти і культури України, в місті Острозі був створений 
культурно-освітній центр українського національного спрямування, який 
складався з «триязичного ліцею» – слов’яно-греко-латинського колегіуму, 
друкарні та науково-літературного гуртка. Офіційно Острозький колегіум 
(1576–1634) був навчальним закладом середнього типу, проте за наявності 
викладачів високої кваліфікації фахівців він досяг академічного 
(університетського) рівня. Його приватний характер сприяв започаткуванню в 
Україні світської публічної освіти, незалежної від держави і церкви.  

Незважаючи на велику кількість досліджень про Острозький колегіум, 
бракує інформації про бібліотеку школи. Дослідники вважають, що 
богословська література грецького походження надходила до книгозбірні з 
Близького Сходу, а світські видання – зі Західної Європи. Історія бібліотеки 
колегіуму починається з його заснуванням, хоча до нашого часу не дійшли 
конкретні свідчення про книгозбірню, не збереглися її інвентарі списки, тому 
судити про неї можна лише на підставі опосередкованих джерел. Таким 
джерелом є і вислів придворного поета князя К.-В. Острозького – Симона 
Пекаліда, датований 1600 р., що «В Острозі славиться бібліотека – достойний 
плід спільної праці». 

У комплектуванні бібліотеки брали участь К.-В. Острозький, його 
племінниця і меценат колегіуму Єлизавета (Галишка) Гулевичівна Острозька, 
викладачі вишу і друкарі (до 1582 р. – особисто Іван Федоров). Її фонди 
налічували понад 3 тисячі книжок, зокрема твори авторів Античності, 
Середньовіччя та Відродження, праці з філософії, теології, медицини, 
астрономії, математики, історії, природознавства, мистецтва, словесності, 
риторики, граматики. 

Значну частину бібліотеки складали рукописні матеріали: курси лекцій, 
твори викладачів, студентів, матеріали з історії церкви, літописи, хроніки, 
полемічні твори, книги богослужбового змісту, праці релігійних діячів. Так, із 
першої передмови до Острозької Біблії 1581 р. відомо про пошуки біблійних 
текстів на території Священної Римської імперії, Німеччини, Кіпру, Греції, у 
константинопольських, сербських та болгарських монастирях. З Росії при 
посередництві дипломата Михайла Гарабурди було отримано список т. зв. 
Геннадіївської Біблії (1499). Інший список Біблії привіз від Папи Римського 
Григорія ХІІІ Діонісій Раллі Палеолог. У книгозбірні колегіуму зберігалися 
чеське та низка польських видань Біблії, зокрема краківське католицьке 
(1561), берестейське кальвіністське (1563), несвізьке антитринітарське 
Симона Будного (1572); лютерівські переклади «Книг повчань Сірахових» 
(1563), «Притч Соломонових» (1535); «Новий Завіт» Мартина Чеховича, «Про 
правдиву смерть, воскресіння і вічне життя» Павла Гжегожа. 

Серед книг, що були видані в друкарні Острога та зберігалися в 
бібліотеці колегіуму, можна назвати «Новий Завіт і Псалтир» (1580), «Біблія» 
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(1581), «Хронологія» Андрія Римші (1581), «Ключ царства небесного» 
Герасима Смотрицького (1587), «Книжиця» Василія Суразького (1588), 
«Маргарит» Іоанна Златоустого (1595), «Опис на лист...отця Іпатія, 
Володимирського і Берестейського єпископа» Клірика Острозького (1598), 
«Апокрисис» Христофора Філалета (1599). 

Бібліотека Острозького колегіуму підтримувала зв’язки з друкарнями 
Волині, Києва, Львова, Москви, Білорусі, Литви, Венеції, Праги, Польщі. У її 
фондах зберігалися книги друкарні Вуковичів (Венеція), Мамоничів (Вільно), 
друкарні Святодухівського братства (Вільно), Києво-Печерської лаври (Київ), 
друкарні Тимофія Вербицького (Київ), Спиридона Соболя (Київ), Анонімної 
друкарні (Москва), Друкарського двору (Москва), друкарні Франциска 
Скорини (Прага), друкарні Федора і Гедеона Балабанів (Стрятин). 

За припущеннями дослідників, до Острога перейшла бібліотека 
Миляновецького літературно-перекладацького гуртка після смерті у 1583 р. 
його засновника, російського дисидента князя Андрія Курбського. Принаймні 
у 1586 р. у Вільнюській друкарні Мамоничів побачила світ «Кграматыка 
словеньска языка», отримана з «славного града Острога» і скомпонована 
гуртком Курбського. 

Згадки сучасників про насиченість і різноманітність книжкового фонду 
бібліотеки колегіуму засвідчує високий рівень освіти, яку одержували її 
вихованці, різноплановість наукових студій його викладачів та українську 
національно-духовну спрямованість діячів Острозького культурно-освітнього 
центру, особливо у полемічній діяльності.  

Після смерті князя К.-В. Острозького у 1608р. його син Януш не 
приділяв належної уваги колегіуму і він поступово почав занепадати. Частину 
книгозбірні перебрали спадкоємці князя, інша потрапила до Дубенського та 
Дерманьського монастирів, приватних бібліотек викладачів академії, зокрема, 
Мелетія Смотрицького. Літургічні книги були віддані храмам у маєтках 
Острозьких. Ще у 1616 р. Януш Острозький зберігав у Дубенському замку 
скриню «оправлених руських книжок» із книгозбірні батька. Разом з тим, 
існує гіпотеза про те, що бібліотеку успадкував острозький єзуїтський 
колегіум. Саме Янушу приписують ідею про відкриття єзуїтського колегіуму 
в Острозі. Реалізувала у життя цю ідею в 1624 р. його дочка, ревносна 
католичка Анна-Алоїза Острозька-Ходкевич, яка збудувала для нього окреме 
приміщення. Ректором новоствореного закладу було призначено Яна 
Борщинського. Анна-Алоїза постійно опікувалася колегіумом: упродовж 
1624–1640 рр., вона відписує колегіуму близько 20 сіл, відкриває лікарню, 
конвікт (гуртожиток) та виділяє кошти на відкриття двох нових класів: 
філософського та богословського, що автоматично прирівнювало Острозький 
єзуїтський колегіум до вищого навчального закладу.  

На відміну від єзуїтського колегіуму, Острозький слов’яно-греко-

латинський колегіум, не підтриманий матеріально та духовно, починає 
остаточно занепадати, поступово перетворюючись на нижчу школу, а згодом, 
у 1634 р., і зовсім закривається, що було прямим наслідком діяльності ордену 
єзуїтів, активної підтримки католицької експансії в українські землі не тільки 
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урядом Речі Посполитої, а й українськими магнатами того часу. 
Для  забезпечення навчального процесу при єзуїтському колегіумі діяли 

велика бібліотека та обсерваторія. Існує припущення, що бібліотеку заснувала 
сама княгиня Анна-Алоїза, а в подальшому цей заклад поповнювався шляхом 
закупівлі і дарування. Джерел щодо історії та функціонування бібліотеки 
мало, тому висновки можна зробити, спираючись в основному на 
загальновідому історію Острозького єзуїтського колегіуму та за допомогою 
маргінальних записів, що залишилися на книгах.  

Таким чином, 20–40 рр. ХVІІ ст. – це десятиріччя створення основного 
фонду бібліотеки католицького колегіуму , який поповнювався шляхом 
пожертвувань, на що вказують дарчі написи на книгах. Невелика різниця між 
рокaми виходу книг з друку та їхнє надходження до книгозбірні свідчить про 
ймовірну закупівлю керівництвом колегіуму поточної літератури. Згідно з 
маргінальними записами на сторінках книг, всі надходження вносилися до 
каталогу.  

У серпні 1648 р. під час Національно-визвольної війни козацько-

селянські війська під проводом Богдана Хмельницького захопили Остріг і 
зруйнували будівлю колегіуму. Тікаючи від повстанців поляки вивезли 
частину майна колегіуму, серед якого й книги з бібліотеки, які єзуїти сховали 
в Дубно, а потім у Княгинині.  

Колегіум відновив роботу в 1656 р., проте бібліотека повернулася до 
Острога лише на межі ХVІІ–ХVІІІ ст. Попит на книги в той час був 
невеликий через тимчасове закриття колегіуму в 1660–1661рр. та в 1671–1672 

рр. Але поступово колегіум відроджується, в 1684–1685 рр. відкриваються 
нові класи: поезії та риторики, в 1693–1694 рр. викладають моральну 
теологію. Збільшується кількість студентів, викладачів, відповідно зростає і 
книжковий фонд бібліотеки.  

Після поділів Речі Посполитої (1772, 1793, 1795) Волинь увійшла до 
складу Російської імперії. Навесні 1795 р було засновано Житомирсько-

Волинську православну кафедру. У квітні 1796 р. в Острозі було відкрито 
Волинську духовну семінарію, яка розміщувалася в приміщеннях колишнього 
єзуїтського колегіуму, а його бібліотека автоматично перейшла під її 
юрисдикцію. Будівлю семінарії декілька разів охоплювали пожежі (1797, 
1809, 1810, 1812, 1821). Але завдяки зусиллям працівників бібліотеки та 
семінаристів унікальну книгозбірню вдалося врятувати. Під час Вітчизняної 
війни 1812 р., побоюючись появи наполеонівських військ, Волинську духовну 
семінарію разом з бібліотекою і архівом було евакуйовано до м. Кобиляки 
Полтавської губернії. Під час повернення до Острога на р. Псьол паром з 
п’ятьма підводами перевернувся, і було втрачено частину книг з бібліотеки.  

У квітні 1836 р. Волинська духовна семінарія знаходить притулок у 
Кременці, на місці ліквідованого та перевезеного до Києва Кременецького 
ліцею. Перебування бібліотеки в Кременці було одним з найсприятливіших 
періодів за всю її історію. Це проявилося в тому, що її фонд, в якому були 
стародруки з книгозбірні Острозького єзуїтського колегіуму, вже не зазнавав 
поневірянь, характерних для острозького періоду, тому був детально 
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опрацьований, систематизований і висвітлений в друкованих і рукописних 
каталогах. Так, викладач семінарії Іван Тихомиров у 1889 р. створив 
друкований систематичний каталог книг церковнослов’янською та 
російською мовами, а також рукописне двотомне продовження до нього – 

«Систематический каталог книг фундаментальной библиотеки Волынской 
Духовной семинарии, служащий продолжением печатного каталога той же 
библиотеки». Дослідник історії Волинської єпархії М. Теодорович наприкінці 
ХІХ ст. стверджував, що в двох підсобних кімнатах семінарії зберігалися 
книги з єзуїтського колегіуму, призначені для вузького користування та 
продажу. 

Частина книг, зокрема «Книжиця у десяти розділах» (1598) та 
«Апокрисис» Христофора Філалета (1597) зберігаються у Національній 
бібліотеці України ім. В. Вернадського (НБУВ) окремим фондом [6, с. 130]. У 
фонді відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ зберігається 
також частина бібліотеки Острозького єзуїтського колегіуму у вигляді 
єдиного масиву документів першої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.  

Книгозбірня, яка почала формуватися ще за часів Острозького 
слов’яно-греко-латинського колегіуму була унікальною не лише за змістом і 
складом книг, передусім вона акумулювала досвід людської думки за три 
століття і була неоціненним скарбом української історії і культури, 
фундаментом для розвитку суспільного, освітнього, наукового, бібліотечного, 
книжного, документознавчого та архівного процесу в Україні. 

Література 

1. Бондарчук Я. В. Історія Острозької академії: навчальний посібник 

/ Я. В. Бондарчук. – Острог: Видавництво Національного університету 
«Острозька академія», 2014. – 548 с.: іл. 

2. Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми 
/ Я. Д. Ісаєвич. – Львів: Інститут українознавства НАН України, 2002. – 520 с. 

3. Ковальський М. П. Етюди з історії Острога: нариси 
/ М. П. Ковальський. – Острог: Видавництво Острозької академії, 1998 – 

288 с. 
4. Мицько І. З. Острозька слов’яно-грецько-латинська академія (1576–

1636) / І. З. Мицько. – К.: Наукова думка, 1990. – 192 с. 
5. Микитась Василь. Давньоукраїнські студенти і професори / Василь 

Микитась. – К.: Абрис, 1994. – 288 с.: іл. 
6. Мяскова Т. Є. Бібліотека Острозького єзуїтського колегіуму: історія 

виникнення, функціонування та сучасний стан / Т. Є. Мяскова // Рукописна та 
книжкова спадщина України.  – К., 2007. – Вип. 11. – С. 122–135.  

7. Острозька академія XVI–XVII століття. Енциклопедія / Ред. колег. 
І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко, П. Кулаковський та ін. – Острог: 
Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 

512 с.: іл. 
 

 

 



22 

 

УДК 17:342.727 

Т. О. Джуринська 

/ м. Вінниця / 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СВОБОДА ТА ДОСТУПНІСТЬ УНФОРМАЦІЇ  
У СУЧАСНІЙ БІБЛІОТЕЦІ 

 

 

Перед бібліотечними фахівцями розвинуте інформаційне суспільство 
ставить завдання удосконалення технологій, всебічної гуманізації процесів 
обслуговування, що передбачає перш за все їх етичне збагачення. 
Пріоритетним в роботі з багатьма групами читачів є оперативне надання 
інформації. Обсяг роботи в цьому напрямку постійно розширюється як за 
кількістю бібліотечних послуг, так і за складністю виконання довідок. Від 
бібліотечного працівника надання послуг вимагає не тільки високої 
кваліфікації, а й знання сучасних норм професійної етики. 

Основою бібліотечно-інформаційної діяльності в демократичному 
суспільстві є  концепція інтелектуальної свободи. «В міжнародному 
співтоваристві загальновизнаною є концепція інтелектуальної свободи, яка 
знайшла відображення у статті 19 «Загальної декларації прав людини» – 

зазначає В. С. Пашкова – В ній проголошується, що кожна людина має право 
на свободу переконань та на вільне їх висловлення; це право включає свободу 
безперешкодно дотримуватись своїх переконань та свободу шукати, 
отримувати і розповсюджувати інформацію та ідеї будь-якими засобами і 
незалежно від державних кордонів» [2, c. 37]. 

На конференції в Стокгольмі в 1989 р. Міжнародна федерація 
бібліотечних асоціацій (ІФЛА) проголосила цю статтю основою своєї 
діяльності. Було створено спеціальний комітет ІФЛА «Доступ до інформації 
та свобода висловлення». 

В одному з документів Американської бібліотечної асоціації 
зазначається: «Бібліотеки – один з найзначніших оплотів демократії. Вони – 

живе втілення першої поправки до Конституції бо їх фонди включають 
голоси згідних і незгідних. Бібліотеки – позапартійні організації, що надають 
інформацію з усіх точок зору всім, незалежно від віку, раси, релігії, 
національної приналежності, соціальних або політичних поглядів, 
економічного статусу та ін.» [2, c. 38]  

Стаття 34 Конституції України гарантує право громадян на свободу 
думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має 
право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію 
усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір [1 ]. 

«Концепція інтелектуальної свободи в демократичному суспільстві – 

основний постулат етики бібліотечного працівника, тобто норм поведінки, 
якими керуються бібліотекарі в своїй професійній діяльності. В 1996 р. 
конференцією Української бібліотечної асоціації було прийнято Кодекс етики 
бібліотекаря. – відмічає В.С. Пашкова – В ньому підкреслюється, що в 
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демократичному суспільстві, членами якого є всебічно інформовані 
громадяни, бібліотечні працівники покликані сприяти забезпеченню 
принципів інтелектуальної свободи і вільного висловлення й руху ідей та 
інформації, свободи читання. Бібліотекарі готові до співпраці з усіма 
організаціями, установами, об’єднаннями та окремими громадянами, що 
зацікавлені в розбудові бібліотечної справи в Україні і забезпеченні її 
громадян повною та об’єктивною інформацією шляхом вільного і 
рівноправного доступу до бібліотечних матеріалів та ресурсів» [4, c. 38]. 

ЮНЕСКО розробила програми «Сприяння розвитку комунікацій і 
розширення використання інформаційних технологій у галузі освіти, нації та 
культури» і «Розширення прав і можливостей людей на основі доступу до 
інформації і знань, приділяючи особливу увагу свободі вираження думок». 
Важливу роль у регламентації питань формування та доступу до світової 
культурної спадщини також відігравав Стратегічний план дій програми 
«Інформація для всіх» (2008-2013 рр.), який визначив політику в п’яти 
пріоритетних галузях: інформація в цілях розвитку, інформаційна 
грамотність, збереження інформації, інформаційна етика, доступність 
інформації. У векторі сталого розвитку у 2012 р. була прийнята декларація 
«Пам’ять Світу в епоху цифрових технологій: оцифрування та збереження», 
метою якої було сприяння вирішенню проблем загальнодоступності та 
збереження документованих знань як всесвітньої документальної спадщини. 
Цифрове збереження визначено у декларації пріоритетним завданням 
соціокультурного розвитку [5, с. 118]. 

Захист бібліотекарями прав користувачів на інформацію, на 
користування бібліотекою, захист їх особистості, в тому числі і через 
збереження таємниці, це є важливі етичні питання. В демократичному 
суспільстві взаємопов’язані поняття конфіденційнійності бібліотечного 
обслуговування, інтелектуальної свободи, професійного і громадянського 
обов’язку бібліотекаря. На всіх ділянках бібліотечної  діяльності (під час 
довідково-бібліографічного обслуговування користувачів, при 
бібліографічному інформуванні, інформаційному пошуку, в процесі видачі 
літератури) бібліотекарі повинні забезпечувати конфіденційність. 
Конфіденційною має також бути інформація про коло читання користувача. 

В 60-х та 70-х рр. в бібліотеках під нагляд намагались взяти коло 
читання борців за громадянські права та противників війни у В’єтнамі. 
Наприклад, в Букнельському університеті бібліотекарів допитували про коло 
читання членів групи відомих противників війни. В 70-80 рр. на основі 
аналізу кола читання користувачів бібліотек робились спроби розслідувань їх 
можливої участі в терористичних угрупуваннях, або від бібліотек вимагали 
відомості про вчителів та школи, які брали в бібліотеці фільми про 
сексуальне життя для використання під час занять. Як відзначав Р. Гаруджіан, 
ФБР пильно вивчало доступність бібліотек США для іноземців, коло їх 
читацьких інтересів, начебто для того, щоб захистити країну від шпигунів. 
Відомий випадок 1987 р., коли у працівника бібліотеки Колумбійського 
університету представники ФБР намагалися одержати певну інформацію про 
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читачів - іноземців. Директор одного з підрозділів саме цієї бібліотеки Паула 
Кауфман ознайомила громадськість з «Бібліотечною програмою» ФБР, згідно 
з якою бібліотекарі мали повідомляти ФБР про користування бібліотекою 
читачів із Радянського Союзу, Східної Європи та інших іноземців. В 90- ті рр. 
деякі сили намагаються отримати в бібліотеках необхідну їм інформацію про 
тих, хто цікавиться читанням з питань окультизму, сатанізму тощо. Відомий 
випадок в штаті Орегон, коли представники судової влади вивчали відбитки 
пальців на бібліотечних матеріалах в процесі розслідування справи [2, c. 41]. 

В м. Декатур, штат Техас в 1990 р., коли слідчі, не маючи інших засобів 
розслідувати справу про відмову від дитини, в публічній бібліотеці міста 
зажадали відомості про всіх читачів, які на протязі останніх дев’яти місяців 
читали літературу про народження дітей – назви книг, дати їх отримання і 
повернення в бібліотеку тощо. В поліції не було офіційних підстав для 
твердження, що винен хтось із читачів бібліотеки. Директор бібліотеки 
відмовив поліції. Цю відмову офіційним рішенням підтвердив суддя округу 
та анулював запит поліції. Але якщо уявити, що суд не виніс би такого 
рішення, то всі читачі бібліотеки, які в той час читали літературу про 
народження дітей, автоматично стали би підозрюваними лише на основі того, 
що вони читали. Цей мужній вчинок директора бібліотеки, яка захистила 
право своїх читачів на конфіденційність бібліотечного обслуговування, був 
високо оцінений її колегами [2, c . 41]. 

«Обережно, з врахуванням необхідності зберігання таємниці запитів 
користувачів необхідно підходити, вважають американські спеціалісти, до 
здійснення довідково-бібліографічного обслуговування» – зазначає 
В.С. Пашкова. І наводить приклад: «в рекомендаціях по виконанню довідок з 
питань медицини, законодавства та бізнесу в довідково-бібліографічних 
відділах бібліотек, що в 1992 р. підготовлені Комітетом стандартів та 
керівництв, Відділенням довідково-бібліографічного обслуговування та 
обслуговування дорослих Американської бібліотечної асоціації, говориться, 
що конфіденційність запитів читачів повинна забезпечуватись завжди. Запити 
не можна обговорювати поза бібліотекою, імена читачів ніколи не можна 
згадувати без їх дозволу. У всіх ситуаціях бібліотекарі, що здійснюють 
довідково-бібліографічне обслуговування, мають індивідуально підходити до 
приймання запитів читачів. Якщо важливим є ретельне опитування читача 
при прийманні запиту, це необхідно робити так, щоб дискомфорт читача був 
мінімальним. Бібліотекар повинен намагатись з’ясувати необхідне без 
втручання в особисті справи споживача. Робоче місце бібліотекаря і 
бібліографа в бібліотеці необхідно організувати таким чином, щоб 
обслуговуючи читачів можна було забезпечити конфіденційність прийняття 
запиту, надання їм необхідної інформації, зберігання відомостей про них 
тощо. Це стосується також обслуговування по телефону, факсу. В той же час 
увага користувачів звертається на те, що при використанні деяких новітніх 
інформаційних технологій, наприклад, мережі Internet при інформаційному 
обслуговуванні конфіденційність не може бути гарантована» [3, c. 42]. 

Таким чином, основними проблемами бібліотечно-інформаційної етики 
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сьогодні є доступність інформації та конфіденційність інформаційної 
діяльності. Етичні проблеми конфіденційності ставлять бібліотекаря перед 
дилемою: з одного боку, слід дотримуватися комплексу соціальних 
обов’язків, а з іншого – захищати інтелектуальну свободу користувачів. 

Література 

1. Конституція України. URL:  // https://zakon.rada.gov.ua/ (дата 
звернення: 20.01.2020) 

2. Пашкова В. С. Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в 
бібліотеках: зарубіжний досвід. Укр. бібл. асоц. 2-е вид., доп. Київ, 1998. 70 c. 

3. Кириченко М. О. Інформаційна антропологія й інформаційна етика як 
складники формування ідеології інформаційного суспільства. Актуальні 
проблеми філософії та соціології. 2017. Вип. 16. С. 51–53.  

4. Українська бібліотечна асоціація. URL: https://ula.org.ua/ (дата 
звернення: 02.04.2020). 

5. Мар’їна О. Ю. Бібліотека в цифровому просторі: монографія. Харків. 
держ. акад. культури. Харків: ХДАК, 2017. 326 с. 

 

 

УДК 025.5 

А. К. Зборщик 

/ м. Маріуполь / 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БІБЛІОТЕК ЗАСОБАМИ  
АБС «ІРБІС» 

 

В даний час процес автоматизації торкнулися не тільки виробничу, 
технічну і технологічну сфери діяльності людства, а й інформаційний 
простір; зокрема бібліотеки, музеї, інформаційні центри. Вже складно уявити 
життя суспільства без таких понять як інтернет, засоби телекомунікації і т. д., 
бібліотеки як основні інформаційні центри найбільш сильно відчули на собі 
процес автоматизації. 

Перша версія автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи 
(АБІС) була розроблена в Державній публічній науково-технічній бібліотеці 
Росії в 1995 році. За роки, що минули, система пройшла шлях від скромної, з 
обмеженими можливостями, функціонуючої в MS-DOS, до істинно 
інтегрованої системи, що відповідає всім сучасним вимогам. В системі 
реалізовано основні бібліотечні технології на основі взаємного 
функціонування семи автоматизованих робочих місць (АРМ).  

Система автоматизації бібліотек (САБ) «ІРБІС» – це програмне 
забезпечення створене для автоматизації бібліотечних процесів і призначена 
для використання у бібліотеках будь-якого типу. Розробником даної системи 
є Асоціація ЕБНІТ. Система повністю відповідає міжнародним вимогам і 
підтримує усі вітчизняні бібліографічні стандарти і формати, також система 
дозволяє опрацьовувати усі види видань, а інтерфейси системи максимально 
наближені до потреб користувача. 

https://zakon.rada.gov.ua/
https://ula.org.ua/
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САБ «ІРБІС» сумісна з російським і міжнародними форматами 
представлення бібліографічних даних RUSMARC/UNIMARC/MARC21 на 
основі засобів двосторонньої конверсії даних. 

Система дозволяє створювати і підтримувати будь-яку кількість баз 
даних, що містять Електронний каталог  або проблемно-орієнтовані 
бібліографічні бази даних. 

Система пропонує технологію автоматичного формування словників, на 
основі яких реалізується швидкий пошук по будь-яких елементах опису і їх 
поєднаннях. 

Засоби каталогізації дозволяють обробляти і описувати будь-які види 
видань, включаючи нетрадиційні, такі як аудіо- і відеоматеріали, комп’ютерні 
файли і програми, картографічні матеріали, ноти і так далі. 

Система пропонує засоби для запозичення готових бібліографічних 
описів з корпоративних ресурсів через Інтернет. 

Система підтримує традиційні «паперові» технології, надаючи 
можливості для отримання широкого спектру вихідних форм: починаючи з 
листів замовлення і книги сумарного обліку і кінчаючи покажчиками і усіма 
видами каталожних карток. 

Система пропонує засоби для ведення і використання Авторитетних 
файлів, баз даних УДК, ББК, ГРНТИ і Тезауруса. 

Система включає технології, орієнтовані на використання штрих-кодів і 
радіо-міток на екземплярах видань і читацьких квитках. 

Система включає засоби, які дозволяють використати в якості 
ілюстративного матеріалу будь-які зовнішні по відношенню до 
бібліографічного документу об’єкти, такі як повні тексти, графіка, таблиці, 
аудіо- і відеоматеріали, а також ресурси Інтернет. 

Система підтримує багатомовність (тобто введення даних на будь-яких 
мовах) на основі UNICODE [3]. 

ІРБІС 64 – для Windows 2000/XP і вище, в архітектурі клієнт – сервер – 

для середніх і великих бібліотек-інтегрована система автоматизації в складі 
TCP / IP сервера баз даних і семи АРМ. Які АРМ були і додавались наведено 
у таблиці 1. [1, 2]. 

Таблиця 1 
Версія 

«ІРБІС-64» 

Кількість 

АРМ 

Назви АРМ 

2002.2 4 Каталогізатор, Комплектатор, Книговидання, Читач 

2003.2 5 Каталогізатор, Комплектатор, Книговидання,  

Читач, Адміністратор 

2005.1 6 Каталогізатор, Комплектатор, Книговидання, Читач, 
Адміністратор, Книгозабезпеченість 

2008.1 6 Залишились: Каталогізатор, Комплектатор, Книговидання, 
Читач, Адміністратор, Книгозабезпеченість, але до TCP / IP 

БД «ІРБІС-64» додали: повнотекстовий адміністратор  
та повнотекстовий читач 

2013.2 7 Каталогізатор, Комплектатор, Книговидання, Читач, 
Адміністратор, Книгозабезпеченість, Коректор 
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Головними продуктами системи ІРБІС є: 
1.  ІРБІС64 + – система автоматизації, призначена для створення і 

ведення електронної бібліотеки. 
2.  ІРБІС128 – багатоплатформене (Windows, * nix, MacOS і т.д.) 

рішення на основі Web-технології і розподілених БД, що має триланкову 
архітектуру (СУБД, сервер додатків, клієнт) – для корпоративних 
бібліотечних систем і технологій. 

3.  Web-ІРБІС – для Windows 2000 / XP (і вище) і HTTP-серверів IIS, 
Apache, WebSite - шлюз для доступу до баз даних ІРБІС по Web-технології. 

4.  J-ІРБІС 2.0 – модуль для створення бібліотечних порталів і 
електронних бібліотечних систем (електронних бібліотек). Використовує в 
якості основи CMS Joomla. 

5.  ІРБІС Імідж-каталог – для Windows 2000 / XP і вище - система для 
створення імідж-каталогів на основі розпізнавання сканованих образів 
каталожних карток. 

6.  ІРБІС-Аналітіка – система повністю автоматичного запозичення 
аналітичних описів журнальних статей. Джерелом запозичення можуть бути 
електронні каталоги будь-яких бібліотек, які працюють на ІРБІС64 або 
використовують Web-ІРБІС32 

7.  ІРБІС-АРМ центр реєстрації читачів – забезпечення захисту 
персональних даних в системі ІРБІС. 

8.  Z-ІРБІС – модуль доступу до ресурсів ІРБІС64 через Інтернет по 
протоколу Z39.50, включаючи засоби забезпечення роботи в режимі Web-

сервісу. 
9.  СК-ІРБІС – засіб для створення корпоративних (зведених) каталогів [1]. 
В Україні і країнах СНД система ІРБІС є одним з визнаних лідерів 

серед програмних продуктів подібного роду. В даний час ІРБІС 
застосовується в сотнях бібліотек різного масштабу і різного профілю. 
Відмінною особливістю ІРБІС є те, що, вона орієнтована на користувачів, які 
не є фахівцями високого рівня в обчислювальній техніці. Використання ІРБІС 
розширює можливості в обслуговуванні читачів бібліотеки. Дана система 
володіє широкими можливостями для адаптації до умов роботи конкретної 
бібліотеки, тобто при передачі і установки системи може проводитися 
настройка відповідно до специфічних вимог користувача. 
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ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 

Термін «формування позитивного іміджу бібліотеки» став вживатися з 
середини 90-х рр. для того, щоб змінити ставлення до професії бібліотекаря. 
Питанням іміджу бібліотеки займались Самохіна Ж. В. [8], Кірішева О. М. [4], 
Мацей О. О. [5], Назарук Н. [6], Барабаш С. [1], Білоус В. С. [2]. 

Створення позитивного іміджу, формування надійної репутації серед 
широкої громадськості стає основою сучасного бібліотечного закладу та його 
пріоритетним напрямком. Сучасне становище бібліотек в інформаційному 
середовищі примушує їх активізувати свої зусилля для того, щоб довести 
свою значимість, постійно підвищувати свій престиж. Престиж та імідж 
бібліотеки, в першу чергу, залежить від рівня та комфортності бібліотечно-

інформаційного обслуговування. Імідж бібліотеки спрямований на 
формування громадської думки, створення ціннісних установок. 
Сформований у масовій свідомості образ бібліотеки визначається ставленням 
суспільства до неї, її послуг та ресурсів. Ефективність іміджевої бібліотечної 
політики залежить від діяльності колективу, керівництва бібліотеки, які 
повинні систематично формувати імідж на основі наявних ресурсів [8]. 

В наш час відбувається трансформація бібліотек в культурно-

інформаційні центри, де в практику роботи впроваджуються різні напрямки 
реклами та «паблік рілейшнз». Умовно їх можна поділити на три етапи: 

–  Перший етап – розробка іміджу бібліотеки (інформаційні стенди, 
беджі, створення фірмового стилю тощо). Мати позитивний імідж означає – 

бути першим, бути найкращим, бути не таким, як інші; 
–  Другий етап – проведення рекламних кампаній та реклама окремих 

видів послуг або напрямків роботи. Серед них найактивніше 
використовуються джерела масової інформації; 

–  Третій етап – «Паблік рілейшнз» бібліотеки (зв’язки з громадськістю, 
лобіювання тощо) [3]. 

Пріоритетним напрямком діяльності бібліотек вважається створення 
позитивного іміджу. Завдяки тому, як змінюється суспільство, читач разом з 
тим змінюється і бібліотека.  Імідж бібліотеки – це:  

–   «Обличчя» закладу, загальне уявлення про бібліотеку; 
–  Престиж, популярність, репутація; 
–  Авторитетність в очах колег; 
–  Конкурентоспроможність [6].  
Престиж та імідж бібліотеки, в першу чергу залежить від рівня та 

комфортності бібліотечно-інформаційного обслуговування. Під поняттям 

http://ube.nlu.org.ua/article/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%20%C2%AB%D0%86%D0%A0%D0%91%D0%86%D0%A1%C2%BB
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«комфортність» мається на увазі: 
–  максимум зручностей;  
–  технічна оснащеність;  
–  освітлення;  
–  художнє оформлення інтер’єру;   
–  розклад роботи; 
–  високий рівень інформаційно-бібліотечних послуг; 
–  атмосфера доброзичливості, тощо.  
Всі ці «дрібниці» і створюють позитивний образ бібліотеки та є 

невід’ємними складовими культури обслуговування, істотним компонентом 
якої є культура спілкування бібліотечного працівника з читачем. Одним з 
найважливіших факторів бібліотечного обслуговування є повнота, 
своєчасність і безвідмовність в задоволенні потреб користувачів. Про якість 
роботи бібліотеки свідчить послуг, що пропонується бібліотекою [3].  

Створення позитивного іміджу бібліотеки створюється за такими 
напрямками: 

1.  зовнішній (університет, професійне середовище країни та регіону); 
2.  внутрішній (бібліотечний колектив). 
У основних груп користувачів – викладачі, студенти – є свій образ 

бібліотеки, котрий можна визначити як суму емоцій, вражень, відчутті, 
згадок, висновків, так чи інакше пов’язаних з бібліотекою. Образ 
університетської бібліотеки багато в чому залежить від:  

–  етики бібліотекаря та культури обслуговування,  
–  рівня кваліфікації співробітників,  
–  організації вільного доступу до джерел інформації,  
–  надання повної інформації про ресурси та послуги бібліотеки. 
Позитивний вплив на формування іміджу бібліотеки мають різні форми 

подачі інформації різним групам користувачів. Для професорсько-

викладацького складу підтримка позитивного іміджу супроводжується 
повнотою наданих інформаційних послуг. Ріст та стійкість значимості іміджу 
книгозбірні для цієї категорії читачів залежить від якості послуг, які пропонує 
бібліотека, та від того, наскільки вони відповідають вимогам користувачів. 

Читачі-студенти більш емоційні, та іміджевий образ бібліотеки для них 
багато у чому пов’язаний з етикою, культурою обслуговування, тобто з 
особистим спілкуванням. Студенти очікують від бібліотекарів більше уваги, 
ввічливості, спокійних, терплячих, детальних відповідей на поставлені 
питання.  

Працівники повинні мати тверде усвідомлення причетності до 
реалізації завдань бібліотеки, адже саме вони поширюють всебічну 
інформацію про її діяльність, ресурси, сервісні послуги й т. ін. [5]. 

Важливою складовою іміджу бібліотеки – є її Веб-сайт. В останні роки 
розширилась локальна комп’ютерна мережа бібліотек, бібліотекарі оволоділи 
комп’ютерами, почалось впровадження системи автоматизації бібліотечних 
процесів, розпочалась робота над формуванням електронних каталогів, 
створюються веб-сторінки в Інтернеті. Все це в комплексі сприяє 



30 

 

позитивному уявленню про бібліотеку. Дизайн сайту, спосіб подачі 
матеріалу, повнота інформації, що на ньому представлена, а також оновлення 
сайту – одні з головних складових у створенні сприятливого враження про 
бібліотеку [4]. 

Бібліотечна реклама виступає інструментом позитивного іміджу та 
інформує читачів про наповненість бібліотечного фонду, про різноманітність 
послуг, які надаються у бібліотеці. Самореклама бібліотеки сприяє 
узагальненню та виявленню потреб користувачів. Однак, на відміну від 
комерційної, бібліотечна реклама залучає людей до духовних досягнень: 
запрошує на зустрічі з художниками, музикантами, письменниками, 
краєзнавцями; організовує семінари, тренінги. Візитною карткою бібліотеки в 
інформаційному просторі є сайт, з допомогою якого бібліотека залучає нових 
користувачів і відкриває нові можливості для поширення контенту [7]. 

Питання щодо формування позитивного іміджу професії бібліотекаря 
розкриває публікація В. С. Білоус. Оскільки існують негативні стереотипи 
про професію бібліотекаря, автор пропонує дієві методи їх подолання, то 
автор вважає ефективним засобом підвищення статусу бібліотек закладів 
вищої освіти є реклама, котра завдяки застосуванню сучасних інформаційних 
технологій змінює старі уявлення про бібліотечну роботу [2].  

Паблік рілейшнз, як інструмент маркетингових інтересів розглядає 
С. Барабаш. Автор звертає увагу на технологію управління свідомістю людей, 
яка просуває інтелектуальну продукцію та послуги, що спонукає користувачів 
на їх використання [1]. 

Таким чином, формуючи іміджеву політику бібліотеки, необхідно 
враховувати основні її складові і турбуватися не тільки про накопичення 
ресурсного потенціалу, надаючи оперативну і якісну інформацію, але й 
замислюватися над створенням образу бібліотекаря – головного посередника 
між джерелами інформації і споживачами. Як неодноразово зазначалось у 
фахових виданнях, імідж бібліотеки ЗВО залежить від іміджу університету, 
де книгозбірня є його важливою складовою та невід’ємною частиною. 
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КУЛЬТУРА ЧИТАННЯ В ЕПОХУ ІНТЕРНЕТУ 

 

Для багатьох людей Інтернет стає інформаційним середовищем, без 
якого вони не уявляють свого життя. І це не дивно, в Інтернеті можна знайти 
будь-яку інформацію, послухати улюблену музику, купити книгу або 
обговорити будь-яку тему на форумах. Соціальні мережі стали невід’ємною 
частиною нашого життя. Ми використовуємо їх для того, щоби залишатися на 
зв’язку з друзями, отримувати новини, шукати роботу тощо. З кожним днем 
ми спостерігаємо все більше і більше нових користувачів. Згідно з 
Statista.com, станом на березень 2019 року найпопулярнішою соціальною 
мережею в Україні був Facebook, яким регулярно користуються 44% 
учасників опитування. Instagram зайняв друге місце з часткою 18%, а 13% 
респондентів взагалі не користувалися соціальними мережами [1]. Попри 
популярну думку, що зараз люди, особливо діти і молодь, мало читають, 
вважаю, що завдяки Інтернету кількість читачів збільшилась. Зараз існує 
дуже багато електронних бібліотек, тематичних форумів, на яких можна 
скачати/прочитати вподобану літературу, поділитися враженнями від 
прочитаного. 

Класична культура читання включає знання місця книги, газети, 
журналу серед інших каналів масової інформації в сучасному світі, їх 
особливостей, специфіки різних видів видань, публікацій різного типу і 
жанру. Від цього залежить правильний вибір твору, вміння порівняти 
інформацію, отриману з різних джерел. В епоху інформаційно-

комунікативних технологій культура читання змінюється. Вона потребує 
вміння орієнтуватися в джерелах інформації, раціонально організовувати 

https://ru.calameo.com/read/0039197798e742d1620aa
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http://unbib.mk.ua/index.php/2009-06-11-15-23-30/63-2010-11-04-18-43-58/1061-2014-04-09-07-23-46.pdf
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процес читання, використовувати та застосовувати на практиці отриману з 
літератури інформацію та дотримуватися основних гігієнічних, фізіологічних 
і психологічних правил роботи з будь-яким джерелом інформації. 

Класична культура читання – це комплекс навичок в роботі з книгою, 
що включає: 

- усвідомлений вибір тематики читання; 
- орієнтування в джерелах (насамперед, у системі бібліографічних 

посібників та бібліотечних каталогів); 
- систематичність і послідовність читання; 
- вміння орієнтуватися в книзі з метою максимального засвоєння і 

глибокого розуміння прочитаного; 
- вміння використовувати і застосовувати на практиці отриману з 

літератури інформацію; 
- володіння технічними прийомами, що забезпечують закріплення і 

використання прочитаного (виписки, конспекти і т. д.); 
- вміння працювати в бібліотеках і бібліотечних каталогах і в 

електронних бібліотеках і каталогах в тому числі; 
- раціональна організація процесу читання, вміння читати гнучко, 

контролювати процес читання і прийоми роботи з книгою або статтею. 
- дотримання основних гігієнічних, фізіологічних і психологічних 

правил роботи з книгою. 
Отже, щодня велика кількість людей проводять вільний час в Інтернеті: 

шукають роботу, знайомляться з новими людьми, спілкуються з друзями, 
колегами, шукають потрібну інформацію, діляться своїми знаннями з іншими 
і отримують нові. Зараз рідко побачиш молодь, яка читає газети, дивиться 
новини. Більшість людей звикло, що будь-яку потрібну інформацію можна 
знайти в Інтернеті і не потрібно докладати для цього величезних зусиль. 
Наприклад, не потрібно йти в бібліотеку і сидіти там, перебираючи 
літературу. Можна сидіти вдома за комп'ютером, написати в пошуковий 
рядок те, що тобі потрібно і Інтернет видасть тобі тисячу результатів. Але 
читачі приходять в соціальні мережі тому, що знаходить там відповіді на 
питання «Що читати?», знаходять емоційну розповідь про вподобану книгу, 
цікаве спілкування на книжкову тему, мають змогу прийняти участь у 
несподіваних конкурсах та акціях, а навички класичної культури читання 
допомагають зорієнтуватися у джерелах, раціонально організувати час для 
читання і зрозуміти прочитане для того щоби почувати себе досвідченою та 
цікавою людиною. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ У СУЧАСНИЙ  
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 

 

Інформація є важливим соціальним, економічним і політичним 
потенціалом людства. До останнього часу саме книга була головним 
джерелом знання, а бібліотека – місцем отримання потрібної інформації. Нове 
десятиліття ХХІ сторіччя, часу електронної інформації, очікувано 
розпочалося ще більш інтенсивним й агресивним наступом інформаційних 
технологій. Цей суспільний феномен занурив у хвилі електронно-

інформаційного океану й бібліотеки, які разом з читачами стали 
перелаштовуватися на роботу за нових умов. 

Сьогоденна бібліотека є справжнім електронним архівом публікацій, 
місцем, де можна отримати доступ до інформації як на традиційних носіях, 
так і в електронному вигляді. Це соціальний інститут, діяльність якого 
спрямована на забезпечення рівного доступу до інформації, за умов розвитку 
процесів гуманізації освіти, її інформатизації, відкритості й формування 
освітніх інформаційних потреб, який здатен якісно забезпечити і 
технологічний, і соціальний, і освітній доступ до інформації. 

Електронні бібліотеки можна назвати бібліотеками XXІ століття, що 
являють собою певну мережу, яка засобами новітніх електронних технологій 
єднає їх із зовнішнім світом. Електронні бібліотеки відрізняються від 
традиційних тим, що використовують електронний формат видань та 
забезпечують доступ до віддаленого ресурсу за допомогою 
телекомунікаційних технологій. Світовий досвід показує, що важливим 
кроком у розвитку бібліотек і забезпечення ними інформаційних потреб 
користувачів є обов’язкове створення інформаційно-бібліотечних мереж. 
Будучи однією з ланок у мережі бібліотечних та інформаційних установ, вона 
зможе працювати так, щоб забезпечувати доступ до інформації кожній 
людині, де б та не перебувала. Така мережа має бути спрямована не лише на 
розвиток інформаційного потенціалу країни, а й на те, щоб забезпечити 
рівність усіх громадян у можливості доступу до потрібних їм джерел, 
задовольнити їхні особисті й суспільні інтереси в інформації та підняти 
престиж освіченості, культури й авторитет бібліотечних установ [1, c. 22−23]. 

В зв’язку з активним входженням у наше життя новітніх інформаційних 
технологій, виникли «віртуальні бібліотеки» – розподілена у просторі 
телекомунікації мережа загального користування, орієнтована на обмін 
даними між бібліотеками. Документи у віртуальній бібліотеці зберігаються в 
машиночитаній формі. Користувач, який звертається до пошукових машин 
глобальної мережі, може отримати їх, не обов’язково будучи читачем 
бібліотеки. 

Зараз усе більш популярним стає створення в наукових і освітніх 



34 

 

установах власних архівів наукової інформації – електронних репозиторіїв, 
що включають підготовлені їх співробітниками наукові статті, книги, 
навчально-методичні посібники тощо. Дуже важливо, щоб створення і 
підтримку таких архівів в цих установах взяла на себе саме бібліотека. 

У невеликих за чисельністю жителів містах і багатьох селах, де не 
залишилося жодних культурних закладів, крім бібліотек, вони стають 
центрами суспільного життя, де мешканці не тільки отримують інформацію 
та проводять своє дозвілля, а й обговорюють нагальні проблеми. В основі 
оцінки якості діяльності сільських бібліотек має бути суспільна думка, а 
отже, робота має будуватися відповідно до запитів громади. 

Як приклад такої організації роботи є бібліотеки Данії. Політика цієї 
держави спрямована на надання соціальних послуг через бібліотечні 
установи. Бібліотеки тут виступають центрами інформації, у кожній з них 
організовано доступ до електронних каталогів і загальнодержавних баз даних 
з різноманітних аспектів життєдіяльності людини. Вивчаються проблеми 
громади з метою пошуку можливостей задоволення потреб. Так, в одній із 
сільських бібліотек люди похилого віку виявили бажання навчитися 
працювати на комп’ютерній техніці, користуватися Інтернетом і мобільним 
телефоном. Таку ініціативу було підтримано громадською організацією 
людей похилого віку та місцевою громадою. 

У Польщі діє програма e-buc – електронний автобус, який оснащений 
чотирма ноутбуками, виходом в Інтернет. Це забезпечує доступ до інформації 
жителів віддалених населених пунктів, оволодіння ними комп’ютерною 
грамотністю. Як у Данії, так і в Польщі основою організації роботи в нових 
умовах є систематичне навчання бібліотечних працівників, що й забезпечує 
динамічний розвиток бібліотек, надання якісних послуг населенню. 

Як бачимо, сьогодні бібліотека стає інформаційним центром, 
необхідним абсолютній більшості населення. 

Новітні телекомунікаційні технології та, зокрема, Інтернет, завдяки 
відповідному рівню інформаційно-комунікативної культури і свідомості 
населення, сприяють трансформації уявлень про систему прав та баланс 
цінностей людини, забезпечують право на доступ до державної інформації; 
сприяють реалізації права на свободу соціальних трансформацій, надають 
умови для поширення будь-якої інформації; є вільною комунікацією й 
інструментом подальшого підвищення рівня інформаційно-комунікативної 
культури, демократизації суспільства, захисту прав і свобод громадян. 
Використання інформаційно-комунікативних технологій дає змогу істотно 
розширити канали взаємодії держави і її громадян, підвищити якість цієї 
взаємодії та сприяти тим самим зміцненню громадянського суспільства, 
побудованого на взаєморозумінні, урахуванні інтересів кожного в прагненні 
до загальних творчих цілей. 

Насамкінець слід відзначити, що роль бібліотечних установ у 
формуванні разом з освітніми закладами кваліфікованої еліти, національно-

свідомої і водночас зорієнтованої на загальнолюдські цінності. Вирішенню 
цього завдання сприяють такі особливості функціонування бібліотек, як їхня 
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публічність, доступність для загального користування, забезпеченість 
джерелами з різних напрямів знань. Це завдання набуває останнім часом 
додаткової актуальності з огляду на активне обговорення в суспільстві та 
експертних колах питання ротації й оновлення владних еліт в Україні. 
Підготовку кадрового резерву держави, свідомо налаштованого на захист 
національних інтересів необхідно здійснювати на базі національного 
інформаційного продукту, виробленого на основі фондів національної 
бібліотечної мережі. 

Бібліотека сьогодні є не тільки носієм інформації, а й своєрідним 
містком з минулого, оскільки зберігає безліч пам’яток нашої культури. Має 
місце також регулярний імпорт і експорт книг, що вимірюється десятками 
мільйонів примірників [2]. 

Сучасна парадигма бібліотечного обслуговування ґрунтується не тільки 
на використанні фонду документів конкретної бібліотеки. Вона передбачає 
також використання принципово нових можливостей доступу до інформації 
незалежно від часу й місцезнаходження як документа, так і користувача. Для 
задоволення інформаційних, освітніх, культурних потреб своїх користувачів 
бібліотека сьогодні робить доступними не тільки документовані знання, 
інформацію, що зберігаються в її фондах або на жорстких дисках її серверів. 
Вона виходить за свої фізичні кордони, переходить з реального простору у 
віртуальний. З одного боку, вона пропонує доступ до інформаційних ресурсів, 
що належать іншим суб’єктам інформаційного простору, у тому числі 
представленим у мережі Інтернет. З другого – створює електронні 
інформаційні ресурси (бази даних, колекції оцифрованих документів, веб-

сайти та веб-портали), що перебувають за її фізичними стінами. 
Отже, бібліотека, як інформаційний центр, є незамінним соціальним 

інститутом в соціокультурній інфраструктурі. Використання та пошук нових 
технологій позитивно впливатиме не тільки на хід еволюції бібліотечного 
фаху, а й бібліотечної справи в цілому. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ОТКРЫТОГО 
ДОСТУПА: ВЫЗОВ ИЛИ НОВАЯ КУЛЬТУРА? 

 

Современные информационные технологии превращают библиотечное 
дело в масштабную отрасль индустрии информации; новые практики 
позволяют трансформировать традиционные функции библиотек, появляется 
новое содержание в их базовых технологических процессах (обслуживание, 
комплектование, каталогизация и др.) – всё это позволяет создать единое 
информационное пространство, которое в полной мере обеспечивает 
удовлетворение нужд пользователей. Библиотеки нелегко переживают период 
модернизации, если раньше читатель приходил в библиотеку за книгой, то 
сегодня библиотека сама должна прийти к читателю с новым 
интеллектуальным продуктом и услугой. Сегодня сотруднику библиотеки 
мало знать точное месторасположение того или иного документа в фонде 
своей библиотеки, он обязан ориентироваться в электронных фондах 
мирового пространства.   

В этой связи не следует забывать, что в центре самой идеи библиотеки 
находится текст [5]. Привычная и естественная для библиотек идея равного 
доступа к информации, к тексту продолжает работать и в новых условиях. 
Несомненно, нужно учится перспективному, но при этом продолжать 
использовать наработанные умения и навыки. Хорошим примером может 
служить научная деятельность, которая по своей сути методологически слабо 
меняется с ходом технического прогресса, однако значимо меняются её 
инструменты. На сегодняшний день наличие в интернете доступных 
собраний электронных версий печатных публикаций только увеличивает 
ресурсный потенциал библиотеки.   

14 февраля 2002 г. была принята Будапештская инициатива открытого 
доступа (Budapest Open Access Initiative). Под открытым доступом 
инициатива подразумевает «открытые для всех публикации в Интернете, 
которые можно читать, разгружать, копировать, распространять, 
распечатывать, находить или присоединять к полным текстам 
соответствующих статей, использовать для составления указателей, вводить 
их как данные в программное обеспечение или использовать для других 
законных целей при отсутствии финансовых, правовых и технических 
преград, за исключением тех, которые регулируют доступ к собственно 
Интернету» [1]. А. И. Земсков отмечает, что открытый доступ нужен всем: 
библиотекарям – для решения проблем журнального кризиса; учёным – для 
повышения уровня цитирования и содействия распространению знаний; 
экономистам – поскольку он открывает доступ малым и средним 
предприятиям к новому знанию и технологиям; политическим активистам – 

как способ снижения сверхприбылей капиталистов; активистам из 
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развивающихся стран – как способ подготовки докторских диссертаций в 
этих странах [2, с. 66]. Открытый доступ необходим и специалистам-

практикам различных отраслей производства в целях повышения 
эффективности и востребованности своей деятельности, что детерминируется 

новизной и актуальностью информационных ресурсов открытого доступа.   
Сегодня документы и данные открытого доступа представляют интерес 

для библиотек и библиотечных специалистов как ресурсы, имеющие научное, 
образовательное и культурное значение.  

Открытый доступ, в первую очередь, выполняет своеобразную 
фондообразующую функцию для библиотек, позволяет восполнять 
существующие в фондах лакуны за счёт законного обращения к внешним 
ресурсам. Выделяют также такие направления в обеспечении библиотеками 
доступа читателей к открытым ресурсам, как систематизация сведений об 
открытых журналах по профилю библиотеки и предоставление читателю 
ссылок на открытые электронные платформы и журналы; поиск открытых 
статей в гибридных журналах [3, с. 25]. В этом контексте библиотекарям 
важно уметь определять массивы доступных пользователю открытых 
полнотекстовых электронных источников, изучать их возможности, 
принимать решения о возможности отказа от платного доступа к отдельным 
имеющимся ресурсам, разрабатывать стратегии отражения актуальных 
ресурсов свободного доступа в справочно-поисковом аппарате библиотеки, 
продвигать к пользователям электронные информационные ресурсы 
открытого доступа с целью удовлетворения их информационных 
потребностей.  

Ввиду масштабного распространения электронных информационных 
ресурсов открытого доступа, их не всегда однозначного качества, актуальной 
в деятельности библиотек всех типов и видов может стать подготовка 
соответствующих путеводителей или навигаторов. В общем случае 
навигаторы представляют собой структурированный каталог ссылок как на 
полнотекстовые материалы интернета, так и на справочные, 
библиографические. Чаще в навигаторах указывается название ресурса и его 
интернет-адрес. Наличие аннотаций повышает информационную ёмкость 
навигаторов, их практическую и функциональную значимость. Такие 
навигаторы по электронным информационным ресурсам открытого доступа 
станут особенно востребованы при информационно-библиографическом 
обеспечении и сопровождении учебных и исследовательских разработок по 
определённым направлениям деятельности, узкой проблематике. Также 
востребованными могут стать методические продукты (рекомендации, 
памятки и др.) по поиску и использованию электронных информационных 
ресурсов открытого доступа, различные обучающие мероприятия. 

Кроме того, например, в Главном информационно-аналитическом 
центре Министерства образования Республики Беларусь реализован 
пилотный проект по созданию межвузовского портала метаданных ресурсов 
открытого доступа [4]. Предлагаемый подход позволит автоматизировать 
часть процессов по подготовке и размещению метаданных на межвузовском 
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портале открытого доступа, а также процессы обслуживания и 
администрирования портала, включая процессы поиска необходимой 
информации. Подобные решения расширяют информационный потенциал и 
значимость как непосредственно электронных информационных ресурсов 
открытого доступа, так и учреждений, которые вводят поиск, анализ, 
систематизацию, распространение этих ресурсов в практику своей 
деятельности. 

Несомненно, инициатива открытого доступа не пошатнёт позиции 
библиотеки и библиотечных специалистов. Современная библиотека смело 
принимает этот своеобразный вызов. Принимает как консультант, как 
наставник, как модератор новой культуры. 
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Вивчення інформаційного обслуговування покликане допомагати 
вирішенню такої проблеми, як розрив між накопичуваною інформацією та її 
використанням. У сучасному етапі розвитку інформаційної діяльності 
важливого значення набуває відмежування понять «інформаційне 
забезпечення» та «інформаційне обслуговування». 

The study of information services is designed to help solve such a problem as 

the gap between the accumulated information and its use. At the present stage of 
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development of information activities it is important to distinguish between the 

concepts of "information support" and "information service". 

Велика кількість установ займаються інформаційною діяльністю, 
включаючи й інформаційне обслуговування. Інформаційне обслуговування, 
умовно, технологічний процес, його результат – інформаційна послуга, яка 
включає в себе, як складовий елемент – спілкування бібліотечного фахівця та 
користувача. Надання інформаційних послуг користувачам – це одна з 
тотальних ознак, яка характерна для всіх бібліотечних установ, які зайняті 
інформаційним обслуговуванням. 

Інформаційне обслуговування користувачів базується на використанні 
традиційних та новітніх технологій пошуку та надання інформації. Таким 
чином, уся система інформаційного обслуговування, яка склалася на сьогодні 
в бібліотеці, створює умови для забезпечення користувачів якісними 
інформаційними продуктами, сприяє підвищенню якості освіти, поширенню 
та доступності освітніх ресурсів, що в результаті веде до швидкого розвитку 
освіти і науки на принципах відкритого громадського суспільства. 

У процесі інформаційного обслуговування користувач вступає в 
безпосередній зв'язок з інформаційними ресурсами, або цей зв'язок 
опосередковується інформаційним працівником чи матеріально-технічною 
базою або тим і іншим одночасно. При цьому через інформаційне 
обслуговування здійснюється зв'язок інформаційної діяльності із зовнішнім 
середовищем, тому аналіз інформаційного обслуговування дозволяє виявити 
місце інформаційної діяльності в суспільстві та культурі. 

Інформаційне обслуговування – це діяльність, яка забезпечує 
задоволення інформаційних потреб користувачів [2].  

Поняття «інформаційне обслуговування» окреслює виконання усіх 
заходів щодо обслуговування користувачів за допомогою інформації, 
відповідно до їхніх постійних та разових запитів (бібліотечно-бібліографічне 
обслуговування, вибіркове, диференційоване, масове, групове та ін.). 

Значущим об'єктом інформаційного обслуговування є інформація, яка є 
складовою частиною інформаційних ресурсів. Інформація визнається 
цінністю культури й одночасно цінністю в системі інформаційного 
обслуговування. 

Мета інформаційного обслуговування – задоволення інформаційних 
потреб користувача. Реалізація цілі може посприяти розвитку знань, культури 
в суспільстві, а також соціальної адаптації людини в складному сучасному 
світі. 

Об’єктом діяльності інформаційного обслуговування є інформаційні 
потреби. Предмет праці – запит користувача.  

Інформаційне обслуговування здійснюється в певних умовах, в 
інформаційно-культурному середовищі, відповідно до необхідної технології, 
виконання якої призводить до результату обслуговування (позитивному – 

послуги або негативному – відмови) [2]. 
У 50-ті роки XX століття в усіх розвинених країнах стали створювати 

служби науково-технічної інформації, завданням яких було здійснення 
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комунікаційного обслуговування різних категорій фахівців. Через 
інформаційний підхід, який був поширений у той час, комунікаційні потреби 
були перейменовані в інформаційні, реципієнти – у користувачів інформації, 
комунікаційні повідомлення – в інформацію, а комунікаційна діяльність – в 
інформаційну діяльність [4]. 

Інформаційне обслуговування реалізується за допомогою використання 
різних напрямів інформаційного забезпечення та задоволення інформаційних 
потреб фахівців. Кожен напрям інформаційного забезпечення є результатом 
розвитку та вдосконалення попереднього.  

Головним принципом, який забезпечує можливість здійснення 
відмежування інформаційного обслуговування від інформаційного 
забезпечення, у системі наукової комунікації є спрямованість ініціативи 
користувача інформації. Тобто, коли ініціатива належить користувачеві та він 
самостійно звертається до послуг наукової бібліотеки, то процес задоволення 
його потреб визначається як «інформаційне обслуговування», а коли 
ініціатива переходить до фахівців бібліотечної установи, то в такому випадку 
це «інформаційне забезпечення». 

Інформаційне забезпечення тлумачиться як сукупність інформаційних 
процесів з підготовки та надання наукової інформації користувачу для 
вирішення наукових завдань, відповідно до етапів їхнього виконання [1]. 

На сучасному етапі розвитку інформаційної діяльності важливого 
значення набуває відмежування понять «інформаційне забезпечення» та 
«інформаційне обслуговування», які досить часто використовують наукові 
бібліотеки для позначення вкрай різних інформаційних послуг. 

«Інформаційне забезпечення» – це напрям науково-інформаційної 
діяльності бібліотеки, що абсорбував сукупність інформаційних процесів, 
спрямованих на організацію науково-інформаційного супроводження 
дослідження на етапах планування, виконання та закінчення як єдиної логічно 
послідовної цілеспрямованої системи [5]. 

«Інформаційне забезпечення» – це надання інформації, знайденої в ході 
робіт із задоволення інформаційних потреб користувача та представленої у 
вигляді інформаційного продукту у зручному для споживача вигляді [3]. 

О. Лаврік та Л. Шевченко, здійснювали аналіз значення й окреслювали 
різницю між поняттями «інформаційне забезпечення» та «інформаційне 
обслуговування», запропонували ще одне поняття «інформаційний супровід». 
На їхню думку, саме воно відображає якісно новий етап розвитку 
інформаційної діяльності з урахуванням можливостей сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій щодо надання інформації та 
інформаційних послуг фахівцям [6].  

Л. Філіпова та Н. Артамонова не погоджуються із використанням 
терміна «інформаційний супровід» як поняття, що відображає новий етап 
розвитку інформаційної діяльності, про це свідчить ряд причин: 

–  сам термін «інформаційний супровід» не новий, він активно 
використовувався ще в 80-ті роки минулого століття як одна з функцій 
інформаційної діяльності (тобто супровід цільових комплексних програм);  
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–  це поняття в сучасному його відображенні співзвучне з 
інформаційним моніторингом, під яким також мається на увазі 
інформаційний супровід усіх етапів виконання науково-дослідних робіт [6]. 

Новий етап сучасного розвитку інформаційної діяльності 
характеризується комп’ютеризацією та «інтернетизацією» всіх його напрямів, 
у тому числі інформаційного обслуговування та інформаційного забезпечення 
наукової та інноваційної діяльності. На думку Л. Філіпової та Н. Артамонової 
доцільно назвати сучасний етап розвитку інформаційного забезпечення – 

«електронно-інформаційне забезпечення». Його варто трактувати як якісно 
нову форму інформаційного забезпечення, що містить сукупність 
інформаційних процесів щодо регулярної підготовки та надання наукової 
інформації користувачеві шляхом використання інформаційно-

комунікаційних технологій, що здійснюються за ініціативою та при активній 
участі наукової бібліотеки, для сприяння наукової роботи (навчального 
процесу), підвищення рівня професійних знань та науково-інформаційної 
підготовки фахівців бібліотечної установи [6]. 

Отже, вивчення інформаційного обслуговування покликане на 
допомогу вирішення такої проблеми, як розрив між накопичуваною 
інформацією та її використанням. Серед інших значущих проблем варто 
назвати проблеми, пов'язані з пошуком співвідношення між: вимогою 
вільного доступу до інформації та обмеженням на допуск до інформації, яка 
становить державну, комерційну таємницю, конфіденційну інформацію; між 
індивідуалізацією надання інформації та стандартизацією її змісту, що 
приводить до нівелювання особистості та місцевих культур; між 
універсалізацією, глобалізацією та диференціацією в інформаційній 
діяльності, централізацією і децентралізацією інформаційних ресурсів, 
розвитком інформаційного обслуговування та інформаційною безпекою і 
відповідальністю; необхідністю відбору інформації та важливістю її повноти 
для трансляції новим поколінням (проблема інформаційного забезпечення 
майбутніх поколінь). 
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Сталість функціонування бібліотеки, наповнення її фондів повсякчас 
відображає стан розвитку інформаційного середовища та є відповіддю на 
інформаційні потреби читачів. Бібліотеки ніколи не були збірнею певного 
виду документованої інформації. Навіть найперші їх аналоги, що 
формувалися переважно з рукописів (на папірусі, пергаменті, папері), мали у 
своєму складі написи на камені, глиняних таблицях, кістках, дерев’яних, 
металевих пластинах тощо. Бібліотеки певною мірою можна вважати 
конкурентами музейних установ. У XVIII-XIX століттях до бібліотек влилися 
потужні масиви друкованої продукції, що надовго стала уособленням 
бібліотеки. Але на початку ХХ століття у фонди бібліотек почали потрапляти 
і записи на воскових циліндрах, платівках, стрічках, ізографічні видання, 
фотоальбоми тощо. Виникла необхідність сформувати новий, збагачений 
образ бібліотеки, відповідний тенденціям розвитку інфосфери [1]. Сучасні 
читачі мають достатньо високий рівень цифрової грамотності, оснащені 
мобільними телекомунікаційними пристроями. Вони хочуть отримувати 
будь-яку необхідну інформацію у великих обсягах та на будь-якій відстані. А 
отже, спостерігаємо тенденції зростаючого дистанційного обслуговування. На 
таку форму роботу сьогодні націлюються всі бібліотеки та всі її 
співробітники. Дистанційне обслуговування стає визначальною рисою 
бібліотек, інфосередовища [2]. Кінець ХХ ст. відкрив для бібліотек 
необмежені можливості поповнення їх фондів електронними носіями 
інформації та використання електронної інформації в мережевому 
обслуговуванні. Бібліотеки уособлюють з’єднувальні ланки: між типами 
грамотності, між типами культур, між поколіннями, що виросли в окремих 
інфосередовищах – традиційних і цифрових, між типами інформаційних 
ресурсів [3]. 

Незважаючи на інформатизацію бібліотек та будь-які інші 
трансформаційні процеси, варто пам’ятати, що головною функцією 
бібліотеки залишається комунікація в системі «бібліотекар – читач», яка за 
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умови ефективного зворотного зв’язку дозволяє якісно та в повному обсязі 
задовольнити інформаційні потреби користувача. Основна умова дієвої 
комунікації – надання читачеві альтернативних спосіб зворотного зв’язку 
(частіше це особиста бесіда, навіть у електронному середовищі є можливості 
для організації онлайн-спілкування). Первинно читач бібліотеки формує свою 
потребу. Спілкування в режимі «бібліотекар-читач» є міжособистісною 
комунікацією. Головною особливістю цього рівня комунікації є наявність 
постійного зворотного зв’язку. Наступна умова якісного зворотного зв’язку – 

це увага до потреб людей. Важливо під час спілкування виявляти 
взаєморозуміння, що в подальшому стає фундаментом для розбудови 
партнерських відносин. 

Отже, бібліотеки як медіатеки, інтегратор всіх носіїв інформації, 
контенту з усіх каналів інформації чи, хоча б для початку, провідник у 
позабібліотечні канали інформації, можуть бути загальнодержавними, як 
наприклад, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 
Національна парламентська бібліотека, Львівська національна наукова 
бібліотека імені Василя Стефаника, Одеська національна наукова бібліотека 
імені Максима Горького тощо. Все ж майбутнє бібліотек – у багатстві, 
новизні, якості сервісу. Поки що тут основне: видача документів, доступ до 
електронних баз (іноді обмежений, зокрема, не до власних, а до 
міжнародних), абонемент, бібліографічні, фактографічні, книгознавчі 
довідки, консультації переважно такого ж плану. Традиційний набір послуг є 
необхідним, проте вочевидь недостатнім. Інформаційно-аналітичні служби 
стали провідними структурами у поступових бібліотеках і вони розгортають 
їх як шляхи забезпечення свого майбутнього. Змінилася стратегія підготовки і 
перепідготовки бібліотечних кадрів. Сьогодні це гармонія традиційного і 
нового. Звідси можливий наплив нових читачів і нових ідей у бібліотеку. 
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В сучасну добу інформатизації та комп’ютеризації суспільства 
інформаційні потоки перевищують можливості людства щодо їхнього 
ефективного використання. Запровадження інформаційних систем, засобів і 
методів переробки та пошуку інформації дають перспективу користувачам з 
усього  інформаційного масиву обрати потрібну актуальну інформацію. Слід 
зауважити, що в інформаційних масивах представлені не самі документи, а їх 
бібліографічні описи, анотації, реферати, тобто вторинна інформація [2]. 

За рівнем узагальнення інформації розпізнають первинні і вторинні 
документи. Вторинний документ – це результат аналітико-синтетичної 
обробки одного чи кількох первинних документів з метою адаптації 
інформації до інформаційних вимог споживача. Підготовка їх – сфера 
професійної діяльності інформаційних посередників: бібліографів, 
каталогізаторів, референтів-аналітиків, інших інформаційних працівників. Це 
бібліографічні записи, анотації, реферати, бібліографічні огляди тощо. 
Вважають, що вторинні документи призначені для інформування  про інші 
документи, що вони можуть полегшити споживачам інформації орієнтування 
як у складі певного фонду документів, так і в змісті тієї інформації, що в них 
міститься [3]. 

Співробітники бібліотеки здійснюють науково-дослідну діяльність, 
підсумки якої висвітлюються у статтях і власних виданнях НБ МДУ, 
найважливішим напрямком у роботі бібліотеки є створення бібліографічних 
покажчиків різних за типами та змістом. Проаналізувавши  види 
бібліографічних покажчиків, можна зробити висновок, що робота над їх 
упорядкуванням триває у декількох напрямках. У покажчику 
систематизуються монографії, публікації, збірники наукових праць та 
матеріали конференцій.  Укладання бібліографічних покажчиків – справа 
дуже кропітка. 

Наукова бібліотека  МДУ є інформаційним, науковим, освітнім та 
культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету, діяльність 
якого спрямована на документальне й інформаційне забезпечення навчально-

виховного та наукового процесів університету, сприяння інтеграції 
університетської науки до світового наукового простору, а також це  один з 
найважливіших структурних підрозділів, який бере участь у забезпеченні 
навчальної та наукової діяльності інституту [1]. 

До фонду наукової  бібліотеки входить понад 160 тис. примірників, які 
мають універсальний характер і складається з вітчизняних та іноземних 
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документів, котрий формується відповідно до спеціальностей університету. 
Під час комплектування фонду пріоритетність звісно надається науковим 
виданням.Загальний фонд бібліотеки складається з книг, брошур, 
періодичних видань, авторефератів,дисертацій, бібліографічних покажчиків, 
монографій,електронних видань. Фонд бібліотеки є універсальним та 
багатогалузевим. 

На прикладі бібліографічних покажчиків приведемо приклад створення  
вторинних документів.  

Першовідкривачем видавничої діяльності наукової  бібліотеки  МДУ  
був Нікольченко  Ю.М.,яка  розпочалася  ще у 2006 році із друку самого 
першого бібліографічного покажчика «Юзеф  Мойсейович  Нікольченко: 
покажчик друкованих праць», який містить бібліографію праць Нікольченко 
Ю. М., доцента кафедри культурології та інформаційної діяльності 
університету, заслуженого працівника культури України. Перші три 
бібліографічні покажчика праць викладачів університету видавалися окремо, і 
тільки у 2009 році було  об’єднано наступні видання у серію «Праці 
викладачів МДУ. Бібліографічні покажчики». Серія репрезентує науковий 
доробок викладачів університету, які зробили значний внесок у розвиток 
університетської науки. Зараз серія нараховує 10 випусків, останній 
надруковано на початку 2015  року. Він містить бібліографію праць доктора 
історичних наук, професора, завідувача кафедри історичних дисциплін МДУ 
Романцова  Володимира Миколайовича  і приурочений до 60-річчя від дня 
народження вченого. 

Бібліографічні покажчики» орієнтовано на наукових працівників, 
аспірантів, студентів та бібліотечних працівників. Підготовка цих видань 
потребує тісної співпраці з науковцями університету, налагодження плідної 
та постійної взаємодії з кафедрами. Бібліографічні покажчики цих серій 
широко використовуються студентами та аспірантами університету у 
навчальній та науковій діяльності, в організації бібліотекою книжкових 
виставок, присвячених науковому набутку університету та його вченим, 
інших заходах. Також видання серій  зберігають інформацію про наукові 
досягнення науково-педагогічного складу та кафедр університету. 

Наукові бібліотеки – це не просто полиці з книжками чи зібрання баз 
даних. Унікальна роль наукової  бібліотеки полягає у тому, що вона надає 
персоніфіковану інформацію, відповідає на специфічні питання і задовольняє 
індивідуальні потреби користувачів.  

Література 

1. Сайт наукової бібліотеки МДУ [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: http://slibr.mdu.in.ua/index/vidomosti_pro_biblioteku/0-3. 

2. Власова Г.В. Аналітико-синтетична переробка інформації: навч. 
посіб. / Г.В. Власова, В. І. Лутовинова,  Л. І. Титова. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 

291 с.  
3. Сілкова Г. Інформаційно-аналітичні дослідження в структурі 

інформаційних ресурсів // Вісн. кн. палати. – 2001. – № 2. – С. 14-15. 

 

http://slibr.mdu.in.ua/index/vidomosti_pro_biblioteku/0-3


46 

 

УДК 7.021.333(477)"9/12" 

Г. П. Мартищенко 

/ м. Маріуполь / 
 

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФРЕСКОВОГО 
ЖИВОПИСУ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ Х–ХІІІ СТОЛІТЬ 

 

У доповіді аналізується інформаційна складова особливостей 
фрескового живопису в українській культурі Х–ХІІІ ст. В процесі підготовки 
доповіді були використані літописні джерела [5], та праці Ю. Асєєва [1], С. 

Висоцького [2], М. Кресального [3], В. Лазарєва [4].  . 
Ментальність українського народу формувалася століттями не лише 

природним, а й тим культурним середовищем, яке він творив власною 
діяльністю. Не є винятком і період в історії української культури, пов’язаний 
з мистецькими здобутками періоду Київської Русі.  

Якщо у Візантії перед мистецтвом на першому місці стояло завдання 
уславлювати імператора, то в Київській Русі з кінця Х ст. на перший план 
висувалася благосна роль православ’я, уславлення історичного покликання 
держави, її народу, який «уже зо всіма народами славить Христа». Це 
змушувало митців застосовувати такі засоби, які б підсилювали 
монументальність, велич та епічний пафос їхніх творінь і відповідали б 
великим історичним звершенням. 

Протягом століть у візантійському мистецтві виробився певний стиль в 
іконографії, що відповідав суспільним попитам Київської Русі. Чітка і якісна, 
побудована на ієрархічних засадах планово – просторова структура хрестово-

баневого типу храму, що досягла завершення в IX–X ст., не тільки 
відповідала культовим призначенням, а й уявленням про піднесено-

прекрасне, вироблене естетичними уподобаннями нашого народу. Особливо 
тішили храми, в яких втілювалося висотне розкриття внутрішнього простору. 

Разом з тим, протягом ХІ, ХІІ і ХІІІ ст. у Київській Русі вироблялася 
власна культова архітектурна традиція та особливості в їх оздобленні. У 
Давньоруській державі основним видом внутрішнього оформлення храмів 
була фреска. Фресковий розпис покривав у храмах усі бокові апсиди, 
склепіння, стовпи та стіни бокових нав, а часом стовпи, арки, галереї, ніші, 
портали назовні. Поєднання мозаїки і фрески – особливість давньоруського 
церковного мистецтва, що у Візантії не практикувалося. Визначними 
зразками цієї системи оздоблення є собор Святої Софії у Києві (1037 р.) і 
Михайлівський – Золотоверхий собор (поч. ХІІ ст. ), Успенський собор Києво 
– Печерського монастиря (ХІ ст., знищений під час Другої світової війни). 

Використали фрески для оздоблення Десятинної церкви, від якої 
дійшли до нашого часу лише фундаменти, а від оздоблення – фрагменти 
архітектурних деталей фрескових орнаментів і зображення облич двох людей. 
Проте вони такі характерні й виразні, що дали підставу, впевнено вказати на 
зв’язок з візантійським малярством.  

Саме цей стиль фрескового живопису був використаний в процесі 
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оздоблення Собору Святої Софії у Києві. У соборі домінують синій, білий, 
пурпуровий і частково зелений кольори. У головній апсиді, поряд з мозаїкою 
Оранти, розписані епізоди з життя Богоматері та її батьків. У центральній 
наві зображені найважливіші події з життя Ісуса Христа, друга частина 
фресок, пов’язана з християнським віровченням Особливо цікаві розписи 
світського характеру у центральній наві, де зображені Великий київський 
князь Ярослав Мудрий і його родина та сцени з князівського побуту і побуту 
країни: гіподром, полювання, музики та скоморохи.  

Поширеніший орнамент – переплетені звитки стебла вписані у 
геометричні форми; він повторяється у фрескових розписах православних 
храмів Києва, Чернігова і Новгорода ХІ–ХІІ ст.  

Така особливість Софійського собору обумовила більш складну й 
ширшу програму монументального декору, порівняно з іншими храмами. Три 
вівтарі присвячені головному престолу, а бічні – неодмінним жертовнику та 
дияконнику, а додаткові бічні влаштовані за місцевою традицією. З півночі 
доданий приділ присвячений Святому Георгію (Юрію). Права сторона від 
головного вівтаря вища за ліву. Цим Ярослав Мудрий хотів особливо 
вшанувати свого тезоїменного патрона, чиє ім’я він носив у хрещенні. У 
фрескових сюжетах цього приділу наголос зроблено на мужності й стійкості, 
відданості вірі, що було особливо актуальним за тих часів на Русі, яка щойно 
з усіма народами християнськими стала славити ім’я Христове.  

У середхресті, в найголовнішій частині храму, крім християнських 
сюжетів, в західному рамені, на південній, північній та західній стінах 
написано ктиторську фреску довжиною 16 м, висотою 2,6 м – рідкісні розміри 
у настінному малярстві. Хто зображений на такий великій та нетиповій для 
того часу площині доки невідомо.  

На щоковій стіні південного рамена, вгорі, вміщено фреску «Розп’яття», 
а нижче три сцени, тісно пов’язані між собою змістом. «Увірування Хоми» 
відбиває такий епізод. Коли Христос вперше з’явився перед учнями, то Хоми 
не було. І коли йому сказали, що бачили воскреслого Христа, то він промовив 
– «доки не побачу рану від цвяха і не вложу пальця до цвяшної рани, і своєї 
руки не вкладу до боку Його – не ввірую». Фреска нагадувала нещодавні 
епізоди хрещення Київської Русі Володимиром, який «не бачив єси Христа, 
не ходив єси з ним, а став учнем його! Інші, бачивши його, не увірували, ти ж, 
не бачивши, увірував». Епізод «Зішестя Святого Духа на апостолів» ілюструє 
слова з «Діянь апостолів». 

Жертовник, як гадають, присвячений апостолам Петру і Павлу, що 
цілком імовірно, тому що на антах дільниці біля середхрестя навпроти один 
одного зображено названих апостолів. З фресок у вівтарі збереглися лише 
епізоди – «Апостол Петро у будинку сотника Корнилія», «Хрещення доньки 
сотника» та «Проповідь апостола Петра». Це було на Русі важливим для 
утвердження віри. 

Тематика мистецького оздоблення демонструє багатство й розмаїття 
жанрів: у «Вседержителі», «Молінні» й «Причасті» – символіко – 

догматичний; в розписах вівтарів – легендарно – історичний; в поодиноких 
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іпостасях – персональний; ктиторський – в фресці західного рамена 
середхрестя; в вежах – історичний та святково – розважальний. Жанри 
християнської іконографії викристалізовувалися в міру утвердження 
християнства. 

Оскільки не всі віруючі були письменні, то отці церкви дійшли 
висновку – щоб славні подвиги святих були намальовані на іконах для 
нагадування. Вже в ранньому християнстві почали вироблятися певні 
усталені іконографічні сюжети, прообрази для ікон Вседержителя, 
Богоматері, євангелістів, пророків, апостолів, святителів, мучеників та 
мучениць. Оскільки людина створена за образом і подобою Божою, а взірцем 
для людини є Господь – прекрасний, як сама досконалість, то його 
зображення повинне бути саме таким. Усі персонажі фресок Софійського 
собору є взірцем органічної єдності духовної й тілесної краси.  

Вражаюча єдність стилю і особливість окремих зображень, обумовлена 
тим, що архітектуру храму й програму малярського оздоблення (під наглядом 
замовників), розробляли разом будівничий та митець. Саме цим пояснюється 
тонке поєднання архітектури храму й малярського декору. Для того, щоб 
виконати таку величезну кількість фрескових постатей (понад 1,5 тис.), було 
необхідно спочатку розробити іконографію та колористичне рішення кожного 
персонажа. Індивідуальні риси фресок обумовлювалися виконавцями. Деякі з 
них були авторами, а деякі помічниками.  

Від середини ХІІ ст. фреску майже цілковито витіснила мозаїка. 
Найповніший комплекс фресок того часу зберігся в Кирилівській церкві у 
Києві. На них помітний вплив мистецтва Балкан. З нечисленних пам’яток 
відомо, що на той час свої мистецькі школи вже мали й Чернігівське, 
Переяславське, Галицьке й Волинське князівства. Про монументальні 
фрескові ансамблі церков Львова, Луцька, Володимира, Холма, Хотина та 
інших міст відомо тільки з Галицько-Волинського Літопису. На підставі 
збережених фраґментів XIV ст. можна ствердити, що їх техніка була майже 
однакова з технікою фрески Київських храмів.  

Поширення дерев’яного культового будівництва у Київській Русі 
наприкінці ХІІІ–початку XIV ст. і вживання олійної малярської техніки у 
настінних декораціях будівель світського характеру загальмували розвиток 
техніки фрескового живопису. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В БІБЛІОТЕЧНУ СИСТЕМУ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

В умовах інформатизації суспільства першочерговим завданням було 
впровадження та подальший розвиток інформаційно-комунікативних 
технологій, які зробили бібліотеку більш доступною, привабливою і 
ефективною. З 2017 р. в бібліотечну систему впроваджуються наступні 
заходи: активний інформаційний агент в мережевому, віртуальному просторі, 
забезпечуючи вільний доступ населенню, реальним та віддаленим 
користувачам як до власних, так і до світових інформаційних ресурсів; синтез 
електронних і традиційних форм роботи з інформацією, якісне і професійне 
консультування в навігації та виборі джерел; цифрування нерівності різних 
верств населення та формування інформаційної культури користувачів.  

Еволюція мережевих комунікацій та веб-технологій надала чимало 
можливостей для розвитку бібліотек. Віртуальна реальність стала вагомим 
сектором спілкування, перетворивши інформаційні мережі в соціальні. 
Бібліотечні сайти, блоги – мобільні і доступні – стали сучасною формою 
взаємодії з аудиторією. Сайт бібліотеки не тільки повинен надавати відомості 
про бібліотеку та її послуги, але й допомагати віддаленим користувачам 
знаходити необхідні видання, отримувати відповіді на інтересуючи питання, 
пізнавати щось нове. Щороку розділи сайту редагуються, доповнюються, 
формуються нові, актуальні рубрики. Так, для зручності користувачів значна 
кількість документів повинна розташовуватися в спеціалізованих розділах, а 
для соціально незахищених категорій користувачів, подані з можливістю 
перегляду на сайті без попереднього скачування. Зростає зацікавленість 
користувачів в електронних книгах.  

Популярні, на теперішній час, у віддаленого користувача такі послуги 
сайту, як віртуальна довідка та електронна доставка документів, якими 
переважно користувалася студентська молодь.  

Сучасні віртуальні сервіси значно розширюють можливості просування 
бібліотечних ресурсів в Інтернет просторі, а також в цілому сприяють 
створенню привабливого іміджу бібліотеки. Впровадження нових технологій 
в бібліотечну діяльність дозволяє автоматизувати роботу користувачів в 
бібліотеці і за її межами, що дає додаткові можливості для оптимальної 
організації бібліотечно-інформаційного обслуговування та впровадження 
нових послуг. 

Сьогодні бібліотека пропонує широкий спектр різноманітних послуг, 
однак через стрімко розвивається інформаційного суспільства з мінливими 
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потребами бібліотеці потрібно шукати нові підходи до обслуговування. 
Одним з варіантів реагування бібліотек на зміни, що відбуваються в 
суспільстві є впровадження в бібліотечні послуги віртуального 
обслуговування. Перевагою такої форми обслуговування полягає в тому, що 
користувач може отримати необхідну інформацію з будь-якого місця і з будь-

якого пристрою, що має вихід в Інтернет, і в будь-який зручний для нього час. 
Головне завдання, яке вирішується в рамках автоматизації бібліотеки – 

підвищення оперативності обслуговування і збільшення кількості читачів 
[24]. 

Одним із таких сучасних сервісів є система «Єдиний читацький 
квиток». Користувачами такої послуги бібліотеки можуть бути читачі 
безпосередньо цієї бібліотеки, а головне і будь-який житель України, який 
побажав скористатися її фондами та сервісами. Такий сервіс дає можливість 
значно розширювати коло користувачів бібліотеки, а саме за рахунок 
залучення сторонніх і віддалених читачів, а впровадження в бібліотеку 
можливості віртуальної записи читачів сприяє реалізації цього завдання. 
Віртуальним читачем слід вважати користувача (фізичну особу), який 
пройшов реєстрацію на офіційному сайті бібліотеки.  

Технологічно робота сервісу побудована наступним чином. При 
віртуальної записи в бібліотеку через реєстраційну форму на офіційному 
сайті користувач: знайомиться з правилами користування бібліотекою; 
підтверджує свою згоду з даними правилами; вносить в поля реєстраційної 
форми відомості: прізвище; ім’я; по батькові; адреса місця проживання; дату 
народження; адресу електронної пошти; номер телефону; фото; 
підтвердження згоди з Правилами користування бібліотекою. 

Після заповнення реєстраційної форми та обробки даних 
співробітником відділу реєстрації користувачеві привласнюється номер 
читацького квитка і надсилається на вказану адресу електронної пошти логін і 
пароль для доступу в Особистий кабінет на сайті бібліотеки.  

Після авторизації читач отримує доступ до віртуальних послуг 
бібліотеки, а саме: - можливість віртуального замовлення літератури для 
швидкого отримання при відвідуванні бібліотеки; - електронного навчально-

методичного комплексу. 
Отже, віртуальне обслуговування жодним чином не виключає 

традиційного, а пошук нових форм бібліотечного сервісу, доповнює і 
розширює можливості інформаційного обслуговування на більш високому 
технологічному рівні, який відповідає сучасним тенденціям в бібліотечному 
обслуговуванні. 

Література 

1. Громова Е. В. Инновационный подход к организации 
информационно-справочного обслуживания в современных условиях (на 
примере вузовской библиотеки) [Электронный ресурс] // Современные 
научные исследования и инновации. – 2014. – № 8. – Режим доступа: 
http://web.snauka.ru/issues/2014/08/36851. 

 

http://web.snauka.ru/issues/2014/08/36851


51 

 

УДК 929Шевченко 

Ю. О. Мітіна 

/ м. Маріуполь / 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТЛО ПАРАДИГМИ «ТАРАС ГРИГОРОВИЧ 
ШЕВЧЕНКО – ХУДОЖНИК» 

 

У доповіді розглядається місце художньої спадщини Т. Шевченка в 

українській культурі.  
Історіографію доповіді склали праці дослідників: В. Горленка, 

Г. Грабовича, Є. Кузьміна, Л. Русакової, М. Юр та інших. 
Щоб осягнути постать Т. Шевченка як художника, необхідно умовно 

розділити його творчий шлях на творчі етапи його мистецького життя: перші 
кроки у малюванні, навчання і робота у В. Ширяева, зв’язок з академічним 
мистецтвом у стінах Академії в Петербурзі, подорожі Україною, звитяжні 
роки заслання, академічна творчість в останні роки життя.  

Тарас Григорович Шевченко, народився 25 лютого (9 березня за н. ст.) 
1814 р. в с. Моринці Звенигородського повіту Київської губернії. Згодом, 
його батьки переїхали до Кирилівки у мальовничому краї українського 
лісостепу. Очі маленького хлопчика звикли до розмаїтих краєвидів. Уже тоді 
в його душі зароджувалася любов до природи рідного краю. Пізніше у своїх 
творах митець дасть неповторні художні образи української природи, в основі 
яких лежали враження дитячих і ранніх юнацьких літ.  

Вже у ранньому дитинстві, Т. Шевченко почав виказувати пристрасть 
до малювання, усі стіни і двері у хаті були розмальовані віугллям та крейдою. 
Самою цінною річчу у ці роки, для майбутнього митця, стала «книжечка з 
кунштиками» – альбом з гравійованими картинками. У юнацьки роки 
Т. Шевченко намагався всіма силами поглибити свої навички у малюванні. 
Художник І. Сошенко згадував про те, що пристрасть до малюнків і книжок 
не залишала Т. Шевченки ні на хвилину.  

Усі ці спроби викристалізували навички щодо розуміння «зворотньої 
перспективи» при малюванні, згодом допомогли йому осмислити і оргнічно 
перейти до «перцептивної перспективи», за допомогою якої він не тільки 
створював свої мистецькі шедеври, а й всебічно опанував техніку офортів – 

складного, багатоступеневого способу [3, с. 116–118]. 

За примхами долі Т. Шевченко опинився у Пітербурзі. Це відкрило, 
перед ним нові можливості для творчого зростання. Він наполегливо здобуває 
професійні навички художника у малярній артелі В. Ширяева, майстри якої 
виконувала відповідальні замовлення щодо розписів у маєтках петербурзької 
аристократії. Поряд з технікою декоративного живопису (інтер’єрного 
розпису), В. Ширяев, навчав своїх учнів створювати міфологічні та історичні 
сюжети. При цьому він спирався на принципи, прийняті в Академії мистецтв, 
за якими навчався свого часу й сам. У 1835–1837 рр. відомі такі роботі 
Т. Шевченка, як: «Смерть Олега, князя древлянського», «Смерть Богдана 
Хмельницького». Найбільші успіхи у роки перебування у В. Ширяева і 
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незалежно від нього, юнак мав у жанрі акварельного портрета. Ранніми 
акварельними творами молодого художника були портрет П. Енгельгардта 
(1833) та «Голова жінки»(1834). Вони свідчать про набутий Т. Шевченком 
досвід, вправність і вільне володіння технікою.  

У 1836 р. відбулося знайомство Т. Шевченка з І. Сошенком. 
Знайомствоі дружба з ним мали доленосне значення у подальшій долі 
талановитого кріпака. Вони стали першим кроком до переламного моменту в 
його житті – викупу з кріпацтва. Через І. Сошенка він познайомився з інший 
студентом Академії мистецтв – А. Мокрицьким. Саме А. Мокрицький сприяв 
знайомству Т. Шевченка Є. Гребінкою, В. Григоровичем, О. Венеціановим, а 
згодом, із К. Брюлловим, який не тільки осягнув його талант малювати за 
допомогою «перцетивної перспективи», а й визнав за ним велике майбутнє 
художника [2, с. 68]. За сприянням К. Брюллова, І. Сошенка, А. Мокрицького, 
В Жуковського та інших митців 22 квітня 1838 р. Т. Шевченко був звільнений 
з кріпацтва, а 25 квітня, в майстерні К. Брюллова, В Жуковський вручив 
юнакові його відпускну.  

Засвідчивши відпускну в петербурзькій палаті цивільного суду, 
молодий художник почав відвідувати класи малювання Академії мистецтв. 
Його учителем був К. Брюллов. Т. Шевченко прийшов до Академії мистецтв з 
досить високою підготовкою. Перші іспити він склав на високі оцінки. Він 
пропрацював у натурному класі Академії до 1844 р. Він спробував свої сили в 
самостійних композиційних малюнках (перший «Козацький бенкет»), 
продовжував писати акварельні портрети, аквареллю ж виконав і сюжетний 
малюнок «Натурщиця», малюнок за поемою О. Пушкіна «Полтава» та інші. 
Водночас він починає опановувати техніку олійного живопису, найраніший 
«Натурщик у позі св. Себастіана» 1839 р. Також треба відзначити картини: 
«Хлопчик-жебрак, що дає хліб собаці», «Циганка-ворожка», як вияв зрілості 
техніки учня. Т. Шевченко виступае і як ілюстратор книжкових видань. 
Початок поклав малюнок «Католицький чернець» до оповідання 
М. Надеждіна «Сила волі». Потім, було ілюстрування книжки – «История 
князя италийского графа Суворова-Рымникского, генералиссимуса 
российских войск. Сочинение Н. Полевого». Там Т. Г. Шевченку належать 
жанрові сцени, разом – 32 ілюстрації. Також було замовлення на 
ілюстрування книги М. Полевого «Русские полководцы». У цьому виданні 
Т. Шевченку належать портрети: Петра I, Шереметьєва, Меншикова, Мініха, 
Румянцева, Потьомкіна, Суворова, Кутузова, Барклая де Толлі, Вітгенштейна, 
Дибича та Паскевича. У новій техніці гальванокаустики він виконав 
ілюстрацію до російського видання книжки Ф. Кобеля «Гальванография, или 
Способ производить гальванически медные доски для печатания кистью 
работанных рисунков». 

З 1843 р., почалися творчі поїздки в Україну. Це був новий етап в 
образотворчому мистецтві Т. Шевченка – широке звертання до натури: 
пейзажі, портрети, жанрові сцени. Художник зробив ще один великий крок – 

від романтичної школи К. Брюллова, до критичного реалізму. Вершиною 
його вмінь і прагнень стала «Живописна Україна» – серія малюнків, 
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виконаних у техніці офорту у 1844 р. Це був альбом, куди ввійшло 6 естампів: 
«У Києві», «Видубицький монастир», «Судна рада», «Старости», «Казка», 
«Дари в Чигирині». Альбом отримав позитивні відгуки у пресі. Митець 
прагнув оформити свої твори, як художнє періодичне видання про історичне 
минуле, народний побут, звичаї і фольклор, природу й історичні памʼятники 
України. Т. Шевченко сам працює над виготовленням гравюр [1, с. 80–82]. 

За участь у таємному антимонархічному слов’янофільському Кирило-

Мефодіївському товаристві 5 квітня 1847 р. Т. Шевченко був заарештований. 
Його віддали у солдати та відправили на заслання до Казахстану із забороною 
писати й малювати У 1848 р. його зарахували як художника до складу 
Аральської експедиції. З цього періоду до нас дійшли акварелі: «Пожежа в 
степу», «Джангисагач», «Форт Карабутак», а також сепії «Шевченко малює 
товариша», «Портрет невідомого з гітарою».  

Загалом, безвідносно до того, коли художник намалював перші твори на 
засланні, можна з певністю твердити: його активна образотворча праця, 
розпочалася під час Каратауської експедиції 1851 р. і тривала й далі, хоча, 
очевидно, з неоднаковою інтенсивністю. Митець опрацьовує ескізи, привезені 
з експедиції, малює околиці укріплення, виконує портрети офіцерів. За роки 
перебування у засланні, Т. Шевченко виконав понад сто сімдесят малюнків 
сепією, аквареллю, олівцем. Важливе місце у творчих пошуках митця займала 
тема життя місцевого казахського населення. Ряд малюнків, з життя казахів, 
створено в Аральській експедиції, та Оренбурзі – «Тріо», «Пісня молодого 
казаха», сепії «Казахський хлопчик розпалює грубку», «Казахський хлопчик 
на коні», акварель «Казах на коні», багато різних ескізів. Це були перші в 
казахському живопису твори суворого реалістичного малюнка. Разом з 
іншими творами, на казахську тематик, вони дали підстави видатному 
сучасному казахському поетові А. Тажибаєву назвати Т. Шевченка 
«основоположником національного живописного казахського мистецтва». 
І, недаремно, картинна галерея в Алма-Аті носить ім’я Тараса Григоровича 
Шевченка. Нащадки тих, кого він намалював, наші сучасники, вважають його 
одним з перших казахських художників [4]. 

У серпні 1857 р. Т. Шевченко залишив Новопетровськ і рибальським 
човном дістався до Астрахані, а звідти пароплавом прибув до Нижнього 
Новгорода. Навесні 1858 р. художник прибуває до Петербурга. Червня того ж 
року, Т. Шевченко, оселився в Академії мистецтв, де жив до самої смерті 10 
березня 1861 р. Він вирішив удосконалюватися в гравірувальному мистецтві. 
Копіював твори видатних майстрів минулого, і працював над власними 
гравюрами в техніці офорту. Протягом 1859–1861 рр. Т. Шевченко активно 
працює в техніці гравюри. Він малював і гравірував копії з офортів 
Рембрандта, відтворював картини російської живописної школи, був і 
портретистом. З усіх видів гравірування йому подобалося гравірування на 
міді. Першими граверними роботами, виконаними в Академії, були: 5 копій з 
гравюр Рембрандта – «Виноградарі», «Сцена в купецької конторі» і інші. У 
квітні 1859 р., Т. Шевченко звернувся до ради Академії з офіційним 
проханням удостоїти його званням академіка, або ж дати йому програму для 
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отримання цього звання і представив на її розгляд свої офорти: «Притча про 
робітників на винограднику» (за твором Рембрандта) і «Приятелі» –з картини 
російського художника І. Соколова. У попередньому засіданні академічної 
ради від 2 вересня 1860 р., Т. Шевченко, був визнаний академіком 
гравірування «в повагу мистецтва і знань в мистецтві». 4 вересня 1860р. 
урочисте щорічне зібрання Академії мистецтв присвоїло Тарасу Григоровичу 
звання академіка.  

Т. Шевченка без перебільшення можна назвати геніальним художником 
усіх часів і народів. В його живописних творах, гравюрах і офортах відбилася 
вся глибина і самобутність його особистості. Те, що він пережив і передумав і 
для чого знайшов небувало синкретичне вираження, ‒ вищою мірою виявляє 
сутність людини взагалі і водночас позначене печаткою могутньої й 
неповторної індивідуальності, засвідчуючи невичерпне розмаїття людського 
духу. 

Мистецький доробок Т. Шевченка – величезне досягнення української 
та зарубіжної художньої культури. Він визначив напрями розвитку літератури 
й образотворчого мистецтва України на шляхах гуманізму, народності, 
боротьби за кращу долю людей. Слава Т. Шевченка пережила добу, в яку він 
жив. Його безсмертні твори і сьогодні високо цінує не тільки народ України, а 
й прогресивне людство, його ім’я відоме в усьому світі. 
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Основною характеристикою сучасного суспільства є його активна 
інформатизація, проникнення інформаційних технологій в усі сфери 
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діяльності сучасної людини. Уміння орієнтуватися в такому суспільстві є 
необхідною умовою успішного і комфортного існування в ньому. 

Одним з орієнтирів і провідників в світі інформації та інформаційних 
технологій є бібліотеки на базі яких створюються інтелектуальні центри. 
Завдяки великому обсягу інформації, що зберігається і її структурованим 
поданням, сучасні бібліотеки пропонують своїм читачам можливість не 
тільки знайти необхідну книгу або статтю, але також отримати повну 
інформацію щодо необхідної проблематики [8]. 

Одним з засобів пошуку, зберігання, обробки інформації є 
автоматизовані бібліотечні інформаційні системи – «ІРБІС64», 
УФД/Бібліотека, UNILIB, програмні засоби сімейства «МАРК», що можуть 
бути впроваджені в будь-яких бібліотеках з урахуванням їх технологічних і 
організаційних особливостей та обсягів фондів [1, 6]. 

Автоматизована бібліотечна інформаційна система «МАРК-SQL» – це 
бібліотечна інформаційна система третього покоління, розробка якої 
продовжила процес розвитку автоматизованих інформаційних бібліотечних 
систем. На даному часі є актуальна програма, яка зараз перейшла до третього 
покоління засобів «МАРК».  

Свій розвиток інформаційна система почала з локального варіанту 
«МАРК», далі розвивалась у систему другого покоління мережевого варіанту 
«МАРК» та удосконалилась до системи нового покоління «МАРК-SQL». 
Основні характеристики розвитку етапів автоматизованої бібліотечної 
інформаційної системи (АБІС) представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Основні характеристики розвитку АБІС «МАРК» 

Локальний варіант 
«МАРК» 

є ідеальним засобом автоматизації для малих та середніх 
бібліотек, який забезпечує основні бібліотечні процеси: 
комплектування, каталогізування, друкування вихідних форм 
(каталожні картки, книжкові формуляри, інвентарні книги, 
бюлетені нових надходжень тощо), бібліографічний пошук 

Система другого 
покоління - 

мережевий варіант 
«МАРК» 

включає 6 автоматизованих робочих місць: «Комплектування», 
«Обробка», «Абонемент», «Пошук», «Зберігання», 
«Адміністратор», що працюють в локальній мережі. Він є 
оптимальним засобом для автоматизації середніх і крупних 
бібліотек 

Система нового 
покоління «МАРК-

SQL» 

комплексна автоматизація бібліотечних процесів. Вона дає 
можливість створювати електронний каталог, обслуговувати 
читачів, вести статистику, виконувати замовлення літератури 
через Інтернет. У ній реалізовано сумісність з базами даних, 
створених за допомогою попередніх поколінь автоматизованих 
інформаційних бібліотечних систем «Марк» 

Окремою системою є варіант «МАРК-SQL Internet», за допомогою 
якого здійснюється доступ до баз даних бібліотек з метою пошуку та 
перегляду документів для роботи через Інтернет [9]. 

На теперішньому етапі більш користуються системою нового 
покоління, тому що вона має декілька переваг, а саме: надає можливість 
виконати всі основні завдання по обліку та комплектування бібліотечних 
фондів; надає можливість формування звітності про діяльність бібліотеки; 
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забезпечення обліку читачів і виданої літератури бібліотеки; сумісність з 
міжнародними стандартами надання бібліографічних даних RUSMARС і 
UNIMARС; не вимагає додаткового програмного забезпечення. Відносно 
висока вартість системи є значним недоліком [2]. 

Система використовується в бібліотеках України Жовтоводської 
гуманітарної гімназії імені Лесі Українки (рис. 1, рис. 2), Центральної дитячої 
бібліотеки м. Києва тощо.  

 
Рис. 1 Встановлення системи МАРК-SQL 

 
Рис. 2 Формування електронних каталогів 
книг, підручників та інших інформаційних 

джерел, що знаходяться в шкільній 
бібліотеці 

Система розвивалась з початку 1990 року і продовжує свій розвиток до 
теперішнього часу. Перейшла від звичайного локального варіанту «МАРК» 
до системи нового покоління «МАРК-SQL». Вона не остаточно закінчена 
система, вона продовжує удосконалюватись та розвиватися, дотримуючись 
технічних завдань та рекомендацій користувачів. Ефективне впровадження та 
використання автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи MAРК-

SQL у бібліотеці надає змогу автоматизувати традиційні бібліотечні процеси, 
забезпечити автоматизоване обслуговування читачів та підвищити його 
швидкість та якість; впровадити нові форми бібліотечних послуг та 
сформувати один з головних внутрішніх електронних ресурсів бібліотек - 

електронний каталог. 
Бібліотека як головне джерело отримання інформації в цьому контексті 

має суттєво змінитися для того, щоб відповідати вимогам сьогоденності. 
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У сучасномму суспільстві істотне значення має зовнішній та природний 
тип бібліотеки. Сприятливий імідж бібліотеки допомагає залучити читачів. 

Формування позитивного стилю, розвитку репутації для громадськості 
стає основою поточного бібліотечного інституту та пріоритетним напрямком. 
Теперешній статус бібліотек в інформаційні сфері змушує їх стимулювати 
свої зусилля з метою цього, для того щоб привести докази власної 
важливості, безперервно збільшувати власний авторитет. Імідж і престиж 
бібліотеки, перш за все, знаходиться в залежності від ступеня зручності 
бібліотечно-інформаційного обслуговування. Для формування успішного 
стилю бібліотека повинна впроваджувати його складові компоненти у 
комплекс. Ключовими елементами з метою розвитку стилю бібліотеки в 
комплексі повинні стати: 

- професійна етика бібліотечних працівників;  
- реклама послуг бібліотеки;  
- веб-сайт бібліотеки;  
- зв’язки з громадськістю;  
- оформлення приміщення бібліотеки [2]. 

http://www.lesya.org/
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http://sci.tspu.ru/
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Важлива складова іміджу бібліотеки - це її веб-сайт. Він є ефективним 
інструментом повідомляти користувачів щодо організації бібліотеки, її 
засобів обслуговування, звершень, який допомогає відшукати зведення щодо 
заходів, що трапилися чи мають реалізуватися в найкоротший період. 

Імідж бібліотеки безпосередньо пов’язаний разом з рекламою. Рекламне 
оголошення - це один з комунікативних концепцій, внаслідок якої 
збільшується зацікавленість читачів для застосування перспектив бібліотеки. 
Реклама впливає на аргументи читання, сприяє формуванню естетики а також 
семантики бібліотечної сфери [1]. 

Бібліотекам слід безпосередньо співпрацювати разом з соціальними 
організаціями, національними установами а також органами уряду і 
управління, засобами масової інформації. 

У формування типу бібліотеки в свідомості читача впливає дизайн 
реклами - оголошення, вивіски, розділи в фонді тощо. Сюди крім цього 
перераховуються також виставки, що готові заманити інтерес користувачів 
для колекцій і матеріалів а також стимулювати застосування бібліотечного 
фонду [3]. 

Таким чином, розвиток іміджу, збільшення престижу бібліотеки - дана 
процедура постійна, здатна збільшити конкурентоспроможність бібліотеки, 
авторитет бібліотечної спеціальності, визначити, а також збільшити 
партнерські взаємозв’язки, залучити допоміжні фінансові ресурси. Отже 
бібліотекам слід покращувати, удосконалювати власний стиль, гарантуючи 
користувачам якісну властивість пропонованих послуг. 
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Основні нормативні та методичні документи, що відносяться до 
бібліотечно-інформаційної діяльності, допомагають регламентувати 
бібліотечну діяльність, обслуговування та надавання послуг. Основними 
напрямами державної політики в галузі бібліотечної діяльності є: 
стимулювання розвитку бібліотечної справи шляхом розширення 
матеріально-технічної бази, надання пільг щодо оподаткування та 
кредитування та морального і матеріального заохочення осіб, які зробили 
значний внесок в бібліотечну справу; ведення єдиної державної системи 
реєстрації носіїв інформації; створення умов для зберігання бібліотечних 
фондів, їх комплектування та матеріально-технічного забезпечення; сприяння 
науковим дослідженням, розробці та здійсненню цільових програм розвитку 
бібліотечної діяльності; забезпечення єдиної системи підготовки та 
підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів [5, с. 42–43]. 

Громадяни незалежно від походження, соціального і майнового стану, 
расової і національної належності, статі, освіти, мови, віку, ставлення до 
релігії, роду і характеру занять, місця проживання, а також підприємства, 
установи і організації мають право на доступ до бібліотечних фондів та 
одержання бібліотечних послуг. Це право забезпечується створенням мережі 
загальнодоступних бібліотек, заснованих на державній формі власності, та 
шляхом державної підтримки загальнодоступних бібліотек, які засновані на 
інших формах власності і забезпечують безплатне надання основних видів 
бібліотечних послуг. 

Розглядаючи бібліотечно-інформаційну діяльність, треба приділити 
увагу нормативним та методичним документам. Аналізуючи джерела, 
необхідно розглянути поняття, терміни та визначення нормативної та 
методичної бази. 

У характеристиці нормативно-правової та методичної бази, треба 
розглянути такі Закони України, як:  

−  «Про бібліотеки і бібліотечну справу» – визначає статус бібліотек, 
правові та організаційні засади діяльності бібліотек і бібліотечної справи в 
Україні. Цей Закон гарантує право на вільний доступ до інформації, знань, 
залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти, що 
зберігаються в бібліотеках [6]; 

−  «Про інформацію» – регулює відносини щодо створення, збирання, 
одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту 
інформації [8]; 

−  «Про національну програму інформатизації» – визначає загальні 
засади формування, виконання та коригування Національної програми 
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інформатизації [9]; 
−  «Про доступ до публічної інформації» – визначає порядок здійснення 

та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у 
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний 

інтерес [7]. 
Терміни бібліотечної, інформаційної діяльності та суміжних понять, 

зазначаються у діючих законодавчих актах України 

До характеристики нормативно-правової та методичної бази, слід 
залучити такі державні стандарти, що регламентують та допомагають у 
роботі бібліотечно-інформаційної діяльності: 

−  ДСТУ 7448:2013 «Інформація і документація бібліотечно-

інформаційна діяльність терміни та визначення понять» – цей стандарт 
унормовує українські терміни та визначення понять у сфері бібліотечно-

інформаційної діяльності [3]. 
−  ДСТУ 2226-93 «Автоматизовані системи. Терміни та визначення» – 

цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі 
автоматизованих систем (АС) та поширюється на АС, використовувані в 
різних сферах діяльності людини (керування, дослідження, проектування 
тощо), змістом яких с перероблення інформації [1]. 

−  ДСТУ 5034:2008 «Національний стандарт України. Інформація і 
документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення 
понять» - цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять, 
використовуваних у різних сферах науки, техніки, освіти в процесі збирання, 
обробляння, шукання, зберігання та розповсюджування науково-технічної 
інформації [4]. 

У ДСТУ даються такі терміни бібліотечної, інформаційної діяльності та 
суміжних понять [1; 3–4]: 

−  електронна бібліотека – бібліотека, яка зберігає свої документи на 
електронних носіях інформації і має можливість обміну даними на основі 
використання різних сервісів Інтернету; 

−  бібліотечне обслуговування – сукупність різного виду діяльності 
бібліотеки, спрямована на задоволення потреб її читачів у формі надання 
бібліотечних послуг; 

−  бібліотечна діяльність – комплекс різного виду робіт, що 
забезпечують виконання бібліотекою своїх основних функцій; 

−  бібліографічна інформація – дані, що охоплюють бібліографічні 
описи та їх перелік; 

−  електронна бібліотека – бібліотека, у якій документи зберігають і 
використовують в машиночитаній (електронній) формі, з якою можна 
працювати на відстані; 

−  інформація – відомості про суб’єкти, об’єкти, явища та процеси; 
−  інформаційний пошук – пошук певної інформації, що відповідає 

певним інформаційним запитам користувачів; 
−  інформаційний запит – текст, що зазначає певну інформаційну 
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потребу користувача інформації; 
−  інформаційне обслуговування – забезпечення користувачів 

необхідною інформацією, які надають бібліотеки, інформаційні органи, 
інформаційні центри, інформаційні системи; 

−  інформатизація – діяльність, спрямована на створення та 
широкомасштабне використання в усіх сферах життя суспільства 
інформаційних технологій. 

До нормативної та методичної бази також відносять  програми, накази 
та інструкції: 

–  Про затвердження Державної цільової національно-культурної 
програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – 

XXI». Метою Програми є підвищення ефективності використання і 
забезпечення доступу до документів, які зберігаються у бібліотечних, 
архівних та музейних фондах, шляхом створення єдиної інформаційної 
бібліотечної системи «Бібліотека – XXI» [2]; 

–  Про затвердження Порядку відбору україномовних книг для 
поповнення фондів публічних бібліотек – визначає механізм відбору 
україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек у рамках 
реалізації бюджетної програми «Здійснення концертно-мистецьких та 
культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, 
заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, 
заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна 
підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, 
поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів та інше [2]; 

–  Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи 
і популяризації читання в Україні – з метою популяризації вітчизняної 
книжкової продукції, підвищення рівня читацької активності, насамперед 
серед дітей та молоді, забезпечення доступу громадян до інформації, 
створення сприятливих умов для дальшого розвитку видавничої справи [2]. 

Таким чином, розглянувши нормативно-правову базу слід відзначити, 
що процес вдосконалення системи державного регулювання бібліотечно-

інформаційної діяльності та інформаційного забезпечення знаходиться в 
постійному динамічному розвитку і вдосконаленні. Формування та 
вдосконалення інформаційного законодавства в системі нормативно-правових 
актів України свідчить про підвищення ролі держави в регулюванні 
інформаційних стосунків як суспільно-значимих. Необхідність впровадження 
та реалізації в повсякденну практичну діяльність бібліотек нової сфери 
діяльності, спрямованої на надання інформації свідчить про успішність її 
функціонування бібліотек України. 
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Доповідь присвячена дослідженню окремих аспектів інформаційного 
простору сучасного українського художнього кіно. 

У наш час актуальність набула інформаційна складова духовного життя 
в Україні у контексті осмислення специфіки національного менталітету та 
осягнення значущості патріотичного виховання соціуму.  

Духовною скарбницею українського народу є мистецтво, яке ніколи не 
в’яне й вічно розпускається, впливаючи на свідомість, згуртовуючи націю для 
досягнення поставленої мети. Велику роль в цьому відводиться мистецтву 
кіно, що є одним з визначальних факторів розвитку культури нації, 
показником духовності та зрілості її суспільства. Кіно – це засіб 
наймогутнішого впливу на свідомість людини, саме кіно дозволяє нам, 
простим глядачам, поринути у новий незвіданий світ – світ фантазій, історій 
та мрій, у якому нам ніколи не побувати насправді, проте який щодня 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр
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забарвлює та прикрашає нашу буденну реальність. Зараз навіть важко уявити 
життя без кіно. 

Постійно вдосконалюються технічні засоби аудіовізуальної комунікації 
розширюють інтерактивне просторів, сферу художньої творчості, можливості 
для поширення кіно твори, сприяючи, в кінцевому рахунку, і розвитку 
виразних засобів самого кіно. У сучасному світі глобальних інформаційних 
процесів кіно – це продукт  принципового нового ландшафту культури, реалії 
які позбавлені яких би то ні било аналогів в минулому. 

Проголошення  незалежності України дуже змінило напрямок розвитку 
вітчизняного кіномистецтва. Творчим професіями розв’язали руки – вони 
вільні створювати національні твори мистецтва, організовувати власні творчі 
об’єднання без погоджень, отримали вільний виїзд за кордон, змогли відкрито 
спілкуватися з метою обміну досвідом з іноземними колегами і навіть 
заручатися їх допомогою і підтримкою.  

Так в 1995 році на екрани України випущено лише 6 повнометражних 
художніх кінокартин, 11 хронікально-документальних фільмів, 13 випусків 
кіножурналів, а також 5 анімаційних фільмів. 44 кінострічки випущено 
Національною кінематикою на замовлення міністерств і відомств України в 
рамках науково-просвітницької програми. З-за мізерного фінансування галузі 
не покращав ситуацію і Закон України «Про кінематографію» [1]. 

Позитивні зрушення в українському кіномистецтві відбулися в останнє 
десятиліття Значну роль у розвитку та промоції сучасного українського кіно 
відіграє Компанія «Артхаус Трафік», яка переконує широку громадськість, 
фахівців і потенційних інвесторів не боятися вкладати кошти у розвиток 
української кіноіндустрії [4, с. 47]. 

З 2007 року стає цілком реально просувати вітчизняне кіно у світі. Як 
приклад творчого союзу з європейськими партнерами з Нідерландів та 
Німеччини – фільм українського режисера С. Лозниці «Щастя моє» [2, с. 118], 
відзнятий у жанрі «роуд-муві» (дорожнє кіно). У 2012 році С. Лозниця зняв 
чудовий фільм «У тумані».  

Виходячи з того, що переважна частина фільмів в Україні початку 2000-

х знімалась на Державне замовлення, цілком закономірним є очевидний 
«бум» на картини історичної тематики.  

Вони складали більше половини від загального числа ігрових 
повнометражних картин 2002 року: перша серія проекту «Богдан-Зиновій 
Хмельницький» Миколи Мащенка, двосерійний відеофільм «Таємниця 
Чингис-хана» Володимира Савельєва, «Мамай» Леся Саніна.  

Прикладом спільної роботи кінематографістів і держави заради 
майбутнього кіногалузі став закон «Про державну підтримку кінематографії в 
Україні», який було прийнято у 2017 році. Він збільшив можливості держави 
фінансувати виробництво фільмів (у порівнянні із тими, які були передбачені 
раніше законом «Про кінематографію»), запровадив нові механізми 
підтримки кінематографа, зробив можливим фінансування телевізійних 
серіалів і посилив захист авторського права в аудіовізуальній сфері. 

Центральним органом виконавчої влади в галузі кінематографії є 
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Державне агентство України з питань кіно. Понад 90% свого бюджету воно 
виділяє на виробництво національних фільмів, які обирають на конкурсній 
основі (з 2014 року відбулося чотири конкурсні відбори). 

З метою раціонального використання коштів Державною службою 
кінематографії розроблено проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України (щодо створення сприятливих умов для розвитку 
національної кінематографії)», проекти постанов Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Положення про формування та розміщення державного 
замовлення в галузі кінематографії», «Про внесення змін до Положення про 
державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі». Завдяки 
цим новаціям протягом останніх років збереглися позитивні тенденції 
розвитку кіномережі, пов’язані, насамперед, з інвестуванням у будівництво та 
переоснащення кінотеатрів у великих містах.  

Таким чином, завдяки участі Мінкультури, загальні витрати державного 
бюджету на кінематограф (і управління у галузі кіно), заплановані у 2018 
році, зросли до 1, 018 млрд. грн. ($37,8 млн. або 31,6 млн. євро) — на 98% у 
порівнянні з витратами 2017 року [3]. 

Крім того, створений у 2018 році Український культурний фонд вперше 
в Україні системно підтримав концептуалізацію, розробку та передпродакшн 
36 фільмів і телевізійних серіалів. Загалом, за підсумками першого конкурсу 
УКФ, гранти отримали 75 аудіовізуальних проектів на 42 млн грн ($1,56 млн 
або 1,3 млн євро). 

Намагаються фінансувати кіно і регіони — найперше надаючи 
підтримку кінофестивалям і кінотеатрам, що знаходяться у комунальній 
власності. Щороку конкурс короткометражних кінопроектів проводить 
Львівська кінокомісія. Але ці невеликі суми не можуть зрівнятися із обсягами 
державної підтримки галузі кіно. 

Важлива зміна, яка відбулася в українському кіновиробництві останнім 
часом, пов’язана із його переорієнтацією на взаємодію із європейськими 
партнерами для створення спільних кінопроектів. 

Раніше українські кінокомпанії нерідко надавали сервісні послуги із 
виробництва фільмів для російських кінокомпаній і створювали фільми (й 
особливо телевізійні серіали) спільно із ними — із урахуванням інтересів 
російської аудиторії. Від 2014 року обсяги такої співпраці істотно 
зменшилися. 

За останні роки у  спільному виробництві фільмів за участі України 
було створено чимало помітних (і помічених не лише в Україні) фільмів 

На початок 2010 р. за сучасними технологіями кінопоказу було 
переоснащено близько 200 кінозалів. У кількох великих містах нині діють 
багато-зальні кінотеатри у складі торговельно-розважальних комплексів, 
проте, подібні звитяги не спроможні кардинально змінити ситуацію в сфері 
вітчизняного кінематографу.  

Серйозною проблемою української кіноіндустрії залишається доступ 
українського глядача до вітчизняного фільму. На сьогодні в Україні 
практично немає кінопоказу як у малих містах, так і в сільській місцевості. 
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Внаслідок обмеженого фінансування закладів кіномережі з місцевих 
бюджетів, особливо районного рівня, в останні роки триває скорочення 
сільської кіномережі. Високохудожні українські фільми є, вони отримують 
немало міжнародних нагород, у 80% опитаних провідних режисерів фільми 
прийняті для прокату за кордоном, але український кінопрокат неспроможний 
донести їх до нашого глядача [5].  

Оновлення кінематографа частіше пов’язують з молодим поколінням 
фахівців, однак довга стагнація вітчизняного кіновиробництва не сприяє 
розгортанню їхньої творчості, тому процес творчого зростання молоді 
оцінюється невисоко. Основними напрямами діяльності у сфері 
кіномистецтва залишається створення середовища для діяльності кіномитців 
та фінансової підтримки кінематографу. Формування основних засад 
ефективного функціонування національної кінематографії та створення 
необхідних умов для гармонійного розвитку вітчизняної кіноіндустрії на 
сьогодні є одним із найактуальніших питань державної політики в сфері 
культур. 

Нині державна служба кінематографії зосереджує свої зусилля на 
законодавчому забезпеченні їхньої діяльності та поліпшенні 
кінообслуговування населення, тому головними цілями ефективної політики 
у сфері кінематографії є: запровадження ефективної продюсерської системи 
організації та фінансування кіновиробництва; збільшення виробництва 
вітчизняних фільмів; внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
включення видатків на державні та регіональні програми підтримки 
кінематографії до складу видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, 
міст районного значення та враховуються при визначенні міжбюджетних 
трансфертів; забезпечення фінансування з місцевих бюджетів усіх рівнів 
заходів регіональних програм з кінообслуговування населення; створення 
сучасної ефективної системи підготовки кінофахівців , що передбачено 
Законом України «Про кінематографію» [1].  
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СКІФІЯ У ДЖЕРЕЛАХ 

 

У доповіді аналізуються основні джерела щодо становлення і розвитку 
Скіфії в І тис. до н.е. на теренах сучасної України. 

У світовій історії і культурі досить часто зустрічаються не тільки 
племена, але й народи, весь родовід яких вичерпується двома-трьома 
фразами, записаними стародавніми літописцями. Це – «народи-примари». Для 
Східної Європи, зокрема українських земель I тис. до н. е., одним з перших 
серед таких загадкових народів давнини залишаються скіфи. 

Історія їх вивчення служить наочною ілюстрацією та успіхів сучасної 
науки, або її невдач. Незважаючи на величезну роботу археологів, які 
дослідили тисячі скіфських курганів, десятки поселень і городищ, 
незважаючи на прориви істориків і лінгвістів, що вивчають письмові джерела 
та значний внесок у скіфознавство представників таких наукувих галузей, як 
антропологія, палеоботаніка, палеозоологія, палеогеографія та інші, у нас 
немає поки що відповіді навіть на основні питання, що стосуються історії та 
культури скіфів [1, c. 82-99]. 

Відомий скіфолог А. Ю. Алексєєв пише: «Скіфи, цей азіатський за 
походженням, але врешті народ, що став європейським, впливав впродовж 
кількох століть на культуру та історію своїх близьких і далеких сусідів 
[1, c. 82-99]. 

Від гірських хребтів Алтаю і Туви до повноводного Дунаю широкою 
смугою розкинулися безкраї євразійські степи. На початку I тис. до н.е. тут 
жили численні кочові племена скотарів, – вони належали до індо-

європейської сім’ї народів і говорили на різних діалектах давньоіранського 
мови [2, c. 25]. А. Ю. Алексєєв вважав, що «скіфи» – загальна назва багатьох 
близьких за культурою, з господарського укладу, способу життя та 
ідеологічним уявленням кочових племен Євразії [1, c. 82-99].  

Античні автори приділили скіфам багато уваги. Це пояснювалося 
сусідством обох народів, а також роллю, яку відігравали скіфи у подіях 
тодішньої історії. Та серед них перше місце, безумовно, посідає Геродот (484-

425). Виклад значного фактажу щасливо поєднується у нього з даром 
письменника. Арістотель (384-322) вважав його визначним істориком, а 
римський мислитель і оратор Цицерон (І ст. до н. е.) влучно охрестив 
Геродота «батьком історії». 

Наслідком мандрівок стала фундаментальна праця Геродота – «Історія». 
Перше знайомство античних греків з нею відбулося в 445 р. до н.е. в Афінах. 
Геродот часто бував там і входив до кола визначних діячів науки і культури з 
оточення Перікла. Пізніше александрійські вчені поділили твір Геродота на 
дев’ять книг і кожну з них назвали ім’ям однієї з муз. 

Головна тема Геродота – греко-перські війни. Цим пояснюється 
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посилена увага історика до Переднього Сходу та Єгипту, де на той час 
панувала Персія, а також до народів Північного Причорномор’я, куди 
перський цар Дарій І Гістасп рушив приблизно у 514 р. до н.е., щоб начебто 
покарати скіфів за скоєне ними у Передній Азії. І тут Геродот уже не міг 
оминути увагою скіфів, які змусили лютих ворогів Греції – персів – ганебно 
втекти, через що й зажили слави непереможних. 

Скіфський логос уміщено, головним чином, у четвертій книзі Геродота. 
Природні умови Північного Причорномор’я, обшири й етногеографія Скіфії 
та сусідніх земель, походження скіфів, їхнє перебування у Передній Азії, 
війна з Дарієм, релігія, побут, звичаї скіфських і нескіфських народів, імена 
скіфських царів – усе це ми знаємо, завдяки Геродоту. Від нього ми дізналися 
також про самоназву цього народу – сколоти, скіфами ж їх називали елліни. 
Достовірність багатьох свідчень Геродота підтверджена іншими писемними, а 
також археологічними джерелами [3, c. 213]. 

На жаль, твори попередників Геродота відомі фрагментарно – за 
згадками пізніших авторів. Уперше етнонім скіфи засвідчено найдавнішим 
грецьким поетом Гесіодом (друга половина VIII ст. до н.е.). Окрім відомої 
поеми «Роботи і дні», йому, мабуть, належить запис епічної поеми 
«Теогонія», уривки з якої доніс до наступників грецький географ СтрабонУ 
ній фігурують гіппемолги (доярі кобил), які живуть в оселях на візках і яких 
названо скіфами. 

Одним із найдавніших свідчень знайомства греків-іонійців зі скіфами є 
згадка про Колаксаєвого коня у поета Алкмана (друга половина VII ст. до 
н.е.) – вихідця зі столиці Лідії Сарди, який зажив слави своїми гімнами, 
зокрема парфеніями – хорами для дівчат. Порівнюючи вроду виконавиць з 
прекрасними кіньми, він писав, що Колаксаїв кінь змагатиметься з 
лідійським. Одразу пригадується одна з версій Геродота про походження 
скіфів: першою людиною у їхній землі був Таргітай – син Зевса і доньки 
річки Борисфен. У нього було троє синів – Ліпоксай, Арпоксай і Колаксай. За 
В. Флакком, римським поетом І ст., період «діяльності» царя Колакса – сягає 
часів походу аргонавтів за золотим руном (поема «Аргонавтика»). 

На рубежі VII-VI ст. до н.е. скіфи вже добре відомі в Європі. У поета 
Алкея (кінець VII-VI ст. до н.е.) з м. Мітілена (о. Лесбос), сучасника 
знаменитої Сафо, йдеться про Ахілла – володаря скіфської землі. Отож, 
скіфська земля сягала Північно-Західного Причорномор’я. Адже згідно з 
грецькими міфами герой Троянської війни Ахілл із поховального вогнища 
перенісся на о. Левке – сучасний о. Зміїний у гирлі Дунаю, і його посмертне 
життя було пов’язане з цим регіоном. Ахілла особливо шанували 
ольвіополіти. 

На цей час елліни знали скіфів не за чутками. Перекази про них 
живилися постійними зв’язками колоністів із метрополіями. Потребам такого 
спілкування слугували карти (першу карту світу склав у першій половині 
VI ст. до н.е. філософ Анаксамандр із Мілета), перієгеси – описи відомих 
грекам обширів (наприклад «Опис землі» Гекатея з Мілета), періпли – лоції 
для морських походів. Після перемоги скіфів над Дарієм їх почали наймати 
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до грецького війська, а пізніше афіняни використовували їх як охорону. Тому 
навіть елліни, які не бували у Північному Причорномор’ї, добре знали скіфів. 
Ця тема була присутня і в художніх творах. 

V ст. до н. е. – час розквіту грецької драматургії, позначений іменами 
трьох великих трагіків – Есхіла, Софокла та Евріпіда, а також великого 
комедіографа Арістофана. Їхні п’єси — це не лише художні твори високого 
ґатунку, а й своєрідна енциклопедія знань того часу, де звучала й скіфська 
тема. Вона певною мірою привертала увагу також учених – філософів 
Платона (427-348), Арістотеля, учня і друга Арістотеля Феофраста (372-288) – 

автора знаменитої «Історії рослин», якого називають «батьком ботаніки». 
І все ж у IV ст. до н.е. інтерес до скіфів згасає, що призводить до їх 

ідеалізації. Авторитетний історик того часу Ефор оспівує бідних і 
справедливих абіїв та гіппемолгів, які з часів Гомера зберегли первісну 
чистоту і жили за законами природи – у рівності та злагоді, що зробило їх 
непереможними. Саме в такому середовищі міг зрости славетний Анахарсіс, 
якого Ефор, за свідченнями деяких джерел, зарахував до Семи мудреців 
стародавнього світу. Надалі така ідеалізація знайшла прихильників серед 
римських поетів епохи Августа (Горацій, Вергілій та інші). 

Постать Анахарсіса (приблизно перша половина VI ст. до н. е.) є 
унікальною. Виходець із варварського світу потрапив до кагорти учених, що 
стояли біля витоків грецької філософії. Про нього, починаючи з Геродота, 
писали багато. Найповніші відомості наведено Діогеном Лаертським у 
трактаті «Про життя, вчення і вислови славетних філософів» (III ст.). 

Загалом час злету Скіфії та її краху прямо не відбито в писемних 
джерелах. Але є свідчення, що відображають зміну зовнішньополітичної 
ситуації, зокрема піднесення Македонії та її конфлікт зі скіфами. Початок 
його викладено давньогрецьким істориком Феопомпом (377-300 рр. до н.е.) в 
«Історії Філіппа Македонського», продовження – у мемуарах стратега 
Александра Македонського Птолемея, сина Лага. Цими джерелами 
користувалися Страбон, римський історик порубіжжя ер Трог («Історія 
Філіппа»), Руф (І ст.), Арріан (II ст.), Макробій (III-IV ст.) та інші. 

Останні події історії Скіфії стосуються участі скіфів на чолі з Агаром 
(310/309 р. до н.е.) у боротьбі за боспорський престол на боці Сатіра II. 
Грецький історик Діодор Сицилійський (90-21 pp. до н.е.) описав їх у своїй 
праці «Історична бібліотека». Він подав відмінну від Геродота, версію 
ранньої історії скіфів. Доповнив знання про історію і культуру Скіфії Гай 
Пліній Секунд Старший – визначний державний діяч Римської імперії, автор 
чудової «Природничої історії».  

Уточнити хронологію подій ранньої історії скіфів дають можливість 
ассирійські джерела (скіфи у них фігурують як ішкуза). В них стверджується, 
що скіфи з’явилися у Передній Азії набагато раніше за час, визначений 
Геродотом [3, c. 213]. Однак клинописні джерела, в яких ідеться про скіфів, 
обмежуються добою Асархаддона. Час володарювання скіфів у Передній Азії 
має відлуння й у «Біблії»: у пророцтвах Єремії, Єзекіїля, Повторенні Закону, а 
також у «Таблиці (каталозі) народів» (Книга Буття). 
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Перші офіційні дослідження скіфських пам’яток в українських теренах 
розпочалися у 1763 р. з розкопок О. П. Мельгуновим великого скіфського 
кургану у степовій зоні Північного Причорномор’я біля с. Кучерівка, поблизу 
м. Кропивницького. З означеного періоду і до сьогодення відраховується час 
польової скіфської археології в Україні. 
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МІСЦЕ БІБЛІОТЕК В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

Важливе місце в структурі наукових комунікацій займає бібліотека, 
оскільки є каналом, що забезпечує передачу і трансформацію інформації в 
процесі науково-інформаційної діяльності. Місцю бібліотеки в наукових 
комунікаціях особливу увагу надають як зарубіжні, так і вітчизняні 
дослідники. 

З середини 90-х років ХХ ст. розробляються можливі моделі розвитку 
сучасних наукових комунікацій і розглядається проблема місця бібліотеки в 
системі електронних наукових комунікацій. З’являється бачення бібліотеки 
як «агентства наукових комунікацій», а також особливого професійного 
комунікативного середовища, як частини інтернет-середовища. Важливими та 
широко використовуваними засобами в комунікативному науковому і 
професійному бібліотечному веб-середовищі стали засоби електронної 
комунікації. Ці засоби мають певні особливості, яку сформульовано ще в 70-

ті роки ХХ ст. Р. С. Гіляревським. Науковець обгрунтував методи, канали і 
засоби комунікації, що мають велику стабільність, консервативність, а 
процеси, методи і засоби наукової і масової комунікації, що з’являються, 
лише доповнюватимуть і збагачуватимуть систему комунікації, і не 
призведуть до відмирання вже існуючих її форм [1].  

Сучасна система наукових комунікацій розглядається як синтез 
специфічних соціальних інститутів – видавництв, бібліотек, архівів, 
книготорговельних установ, бібліографічних органів. Залежно від способу 
розповсюдження інформації в системі формальних комунікацій виділяється 
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три періоди розвитку – рукописний, поліграфічний і комп’ютерний. Кожний з 
них зумовлює відповідну структуру й склад бібліотечних ресурсів, форми і 
методи обслуговування читачів. 

Так, протягом століть відбувалася зміна форм документів, що містяться 
в бібліотечних фондах. Форми документів змінювалися під впливом 
об’єктивних потреб суспільства, зростання їх кількості супроводжувалося 
підвищенням ефективності засобів закріплення інформації. З VІІІ ст. після 
винаходу паперу рукописна книга розглядається як синкретичне за своєю 
суттю явище, що є особливим видом джерела, який відображає численні 
історичні зв’язки та суспільні відносини в галузі духовного життя людства, 
концентрує наукові та освітні досягнення суспільства, розвиток прикладного 
мистецтва книги, виробничих технологій обробки різних матеріалів тощо. 
Рукописна книга сама по собі є неповторною і містить різноманітну 
інформацію, яка може спираючись на великий масив даних, закласти основу 
для вивчення загальних проблем історії, культури, науки та освіти писемної 
доби. 

З кінця XVIII ст. на перше місце наукових комунікацій вийшли 
журнали, а книги все більше починали відігравати в системі наукових 
комунікацій інтегруючу, узагальнюючу роль. У ХІХ ст. основною одиницею 
комунікацій стає наукова стаття. Стрімке зростання кількості статей 
спричинило суспільну необхідність їх реферування та резюмування, 
створення бібліографічних покажчиків, що у подальшому давало можливість 
вченим оперативніше одержувати інформацію про дослідження науки і 
техніки. Свого часу поява книги не призвела до відміни попередніх засобів 
комунікацій, зокрема тих, що фахівцями сьогодні відносяться до 
неформальних процесів [2]. 

Гострі дискусії про подальшу долю книги точилися на початку 
комп’ютерного етапу розвитку формальних комунікацій, зумовлених появою 
теоретичних праць канадського вченого Маршала Маклюєна. Високо 
оцінивши значення книгодрукування в розвитку цивілізації, він сформулював 
тезу про приреченість книги в умовах НТР. На його думку, в нових умовах 
бібліотека перетвориться на центр електронних комунікацій, де споживачі 
інформації матимуть справу не з книгами і бібліотекарями, а з фільмокопіями 
і комп’ютерами. З позицією М. Маклюєна не погоджується чисельна група 
відомих фахівців. На їх погляд культурно-історична роль книги як засобу 
спілкування і задоволення духовних потреб людини, а також джерела знань – 

постійно зростає. Вони переконані, що нові технічні засоби не можуть 
повністю замінити книгу.  

Генетичним і логічним вихідним пунктом виникнення бібліотеки, на 
думку М.С. Слободяника, стала суспільна необхідність кумуляції, збереження 
і розповсюдження нагромадженого людством знання та об’єктивна 
неможливість вирішити ці завдання за допомогою діючих на той час каналів 
неформальних соціальних комунікацій. Тобто, бібліотека стала першим 
соціальним інститутом, діяльність якого дозволяє протягом тисячоліть 
зберігати документальну пам’ять людства [2]. 
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У спеціалізованих бібліотеках почали враховувати специфіку 
неформальних комунікацій у творчих колективах. Це проявляється в 
цілеспрямованому обслуговуванні інформаційних посередників, що зумовлює 
синкретичний характер діяльності формальних і неформальних комунікацій 
для досягнення спільної мети. Погляд на бібліотеку як соціальний інститут, 
що забезпечує наукові комунікації, дозволив обґрунтувати положення про 
необхідність здійснювати інформаційне забезпечення комбінування ідей, їх 
перенесення у суміжні і відділені галузі знань. Інструментарієм для її 
практичної реалізації Е.Л. Шапіро запропонував обрати перехід до 
предметно-фундаментального принципу організації бібліотечних каталогів 
[3]. 

Осмисленню бібліотекознавством місця бібліотеки в системі наукових 
комунікацій сприяли дослідження Ю. М. Столярова, який вбачає соціальне 
призначення бібліотеки в забезпеченні комунікації між її абонентом і 
знанням, матеріалізованим в формі документа. Проте він обмежує 
комунікативну функцію бібліотеки винятково документальною складовою, 
що суттєво обмежує сферу її діяльності. 

Найважливішим результатом впровадження досягнень науково-

технічного прогресу в бібліотеках Заходу є цілеспрямоване створення 
інформаційно насиченого середовища, що включає всю сукупність засобів 
механізації, автоматизації та медіатизації у поєднанні з ресурсами та 
діяльністю, що дає змогу бібліотеці ефективно функціонувати на основі 
інформаційних технологій. 

Комунікація стала досліджуватися у теорії бібліотеки, як синтетична 
дисципліна в контексті її еволюції, методів і досягнень, корисних для 
розроблення теорії бібліотеки в гуманітарному культурно-цивілізаційному 
підході. Комунікативістика на початковому етапі пов’язана з визначенням 
інформації в класичному розумінні шенонівської статистичної теорії, згідно з 
якою кількісний аналіз досягається шляхом відмови від змістовного аспекту 
повідомлення. Якісний зміст процесу комунікації, полягає в тому, що його 
учасники розуміють одне одного, сутність цього процесу, близькі смисли і 
взаєморозуміння висловлювань під час спілкування. Для дослідження 
суспільства, де головною метою є з’ясування зв’язків, впливів, залежностей, 
обмін ідеями, зразками тощо. Комукативістика дозволяє поглибити 
змістовний аналіз бібліотеки як культурно-цивілізаційного феномену. 

У словниках та інших довідкових й інформаційних джерелах 
зафіксовано довгий шлях поняття «комунікація» від перших тлумачень до 
нинішніх. Комунікацією вважали шляхи сполучення між місцями 
розташування армії та її базою й тилом. У ширшому розумінні – це були 
також і шляхи сполучення між відділеними частинами держави. Такі 
визначення свідчать про суто технологічне розуміння поняття комунікації і до 
1960-х років.  

В основу первісного значення комунікації (communico – спілкуюся, 
пов’язую – з грецької), покладено фундаментальні ознаки культури як 
людинотворення: спілкування та обмін інформацією. В конкретнішому 
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визначенні комунікація є саме обміном інформацією між людьми в процесі 
спілкування – смисловий аспект соціальної взаємодії. На початку 1980-х 
років у зв’язку з дослідженням проблем спілкування в психології комунікація 
розглядається як «духовне спілкування людей за допомогою мови». Передача 
й прийняття значень має два аспекти: предметний, який стосується змісту, а 
також – інтерпретаційний, який включає смисл, що його додають змісту 
взаємини учасників, і самі учасники. Основою комунікації тут визначається 
загальна система значень і правила їхнього застосування. Спроби 
реконструкції ранніх етапів генезису системи соціальних комунікацій в 
основному вивчалися в межах писемності, документальної культури [4].  

На початку ХХІ століття, коли світова цивілізація у черговий раз 
опинилися перед завданням активного захисту гуманізму, підтримки творчої 
місії людини, консолідації людей підвищує рейтинг комунікативної 
діяльності. Комунікативна діяльність за всіх умов, по суті, була незамінною, 
хоч і здійснювалась в різних формах: «просвітництва», «освіти», «культури», 
«соціалізації», тобто приведення нових поколінь (у взаємовпливі із старшими 
поколіннями) до узгодженої норми сприйняття дійсності та відповідної 
поведінки. Отже, комунікація є не лише ланкою, а й об’єднуючим змістовним 
процесом, здійснюваним на основі ідей, знань, інформації за допомогою 
відповідних засобів, починаючи від символічних до реальних – документів, 
техніки, технологій [5]. 

Виходячи із міждисциплінарних визначень понять комунікації та 
досліджень українських бібліотекознавців, можна визначити зміст 
узагальнюючого поняття «бібліотечна комунікація», який є системною 
формою універсального механізму обміну документно-інформаційними 
ресурсами бібліотеки, що складає загальнолюдський тезаурус і передається 
опосередкованою знаковою системою в процесі спілкування між активними 
суб’єктами – бібліотекою як постачальником інформації та її користувачем. 

Бібліотечна комунікація формується за законами існуючого соціуму і 
визнає гуманізм комунікативної культури головним виміром міжсуб’єктних 
стосунків. Розвиток інформатики, цифрових технологій і глобальної мережі 
Інтернет впливають на бібліотеки так рішуче, що міняють не тільки всю 
систему комплектування бібліотеки і підготовки бібліотечних кадрів, але і 
вперше ставлять питання про «межі» бібліотечного простору і самі основи 
існування традиційних бібліотек і їх функцій. З’являються нові соціальні і 
інформаційні утворення, готові запропонувати альтернативи бібліотеці – 

інформаційні портали, інтернет-кафе, технопарки, культурно-дозвіллєві 
центри. Бібліотеки не могли не реагувати на такі істотні потрясіння основ 
свого існування. Щоб зберегти належну роль в культурному просторі, вони 
повинні були шукати нові способи професійної життєдіяльності, переглянути 
свої функції, пристосуватися до нових умов. Багато хто з них 
продемонстрував могутній інноваційний потенціал: відповідно до запитів 
користувачів були створені і широко розповсюдилися нові організаційні 
моделі, частково запозичені з інших культур, частково самостійно 
обґрунтовані: з’явилися мультимедійні бібліотечні центри, бібліотеки – 
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центри ділової, правової інформації, бібліотеки – культурні центри, 
бібліотеки як організаційні майданчики місцевих співтовариств. 

Отже, можна вважати, що процеси інформатизації суспільства лише 
збагачують можливості бібліотек у задоволенні інформаційних потреб 
користувачів, її нові комунікаційні канали не відміняють старих. Спираючись 
на досвід країн світу можна стверджувати, що бібліотека ХХІ століття 
залишається важливим осередком в системі «людина-знання». 
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УКРАЇНСЬКА БАРОКОВА АРХІТЕКТУРА:  
ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

 

У доповіді розглядається інформаційний аспект української барокової 
культової архітектури (друга пол. XVII–остання чверть XVIII ст.). Під час 
підготовки доповіді використані праці В. Вечерського [1], Д. Леонтьєва [2], 
А. Макарова [3], М. Поповича [4], Ф. Уманцева [5]. 

Після завершення Національно-визвольної війни 1648-1658 рр. в 
Україні складається традиційна схема містобудування: на Заході України 
вона зорієнтована на барокову традицію Речі Посполитої, а на Сході – 

використовує елементи Російської держави. Архітектурне мистецтво 
розвивається під знаком Бароко, в якому розрізняють раннє (сер. XVII–кін. 
XVIIст.), так зване геометричне Бароко і Бароко періоду розквіту (кін. XVII–
кін. XVIII ст.). У культовому будівництві зводяться храми принципово 
відмінного від традиційного візантійського та римського архітектурно-

композиційного рішення.  
Коли йдеться про сакральну архітектуру другої пол. XVIII ст., то 

прикладами найчастіше постають будівлі східної школи українського Бароко, 
яку ще називають «козацьким бароко» — церкви й собори Києва, 
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Лівобережжя та Слобожанщини, де композицію побудовано за однією 
схемою — поєднання горизонтального корпусу й вертикальної домінанти 
домової церкви. В означений період виникають дві головні школи Бароко — 

Західна (Галичина, Закарпаття, Прикарпаття) і Східна (Київ, Лівобережжя, 
Правобережжя).  

На західних землях під впливом польської барокової культури на тлі 
українського пейзажу з’являються костьоли, схожі на римо-католицькі 
західноєвропейські барокові храми, часто з готичними рисами та греко-

католицькі собори. Найчастіше це споруди еліптичної форми з овальними 
планами, масивним ордером, підкресленим складним карнизом й 
скульптурою. Головний фасад звичайно прикрашений характерним 
фронтоном і двома вежами по боках. Серед них – чотири архітектурні 
шедеври: собор Святого Юра у Львові (1744–1762), архітектори Бернард 
Меретин та Клеменс Ксаверій Фесінґер), Успенський собор Почаївської лаври 
(1730–1736, архітектори Готфрід Гофман та Петро Полейовський), 
домініканський костьол у Львові (1749–1764, архітектор Ян де Вітте) та 
кафедральний греко-католицький собор у Тернополі (1749–1779, архітектор 
Август Мошинський).  

Собор Святого Юра має центричну пірамідальну композицію; властива 
костьолам підкресленість головного фасаду поєднується з традиціями 
архітектурі означеного періоду. Собор стоїть на терасі; барокові парадні 
сходи розміщені біля самого вхідного порталу. Фасад розчленований 
пілястрами, що надає споруді особливої чіткості й гармонійності. Своєрідною 
пам’яткою західної школи Бароко є Успенський собор Почаївської лаври, 
головний фасад якого за католицькою традицією прикрашають дві вежі під 
кутом 45 градусів до головної осі.  

На Сході України у стилі козацького Бароко створено справжні 
шедеври національної культової архітектури; його зразки не мають аналогів у 
світі. Пам’ятки цієї школи можна поділити на три основні періоди Бароко:  
– раннє, або геометричне бароко найчастіше датоване 1648–1680 рр.; 
– високе, або середнє бароко 1680-х–початку 1740-х рр.;  
– пізнє бароко, перехід до класицизму – початок 1740-х–кінець 1770-х рр.  

На перший період припадає спорудження Іллінської церкви у Суботові 
(1653) та Свято-Миколаївський собору в Ніжині (1655–1658). На межі 
першого і другого періодів були зведені собор Троїцького монастиря в 
Чернігові (1679) та Преображенський собор Мгарського монастиря, біля 
Лубен на Полтавщині (1684–1692, архітектори Й. Баптіст та 
М. Томашевський).  

Серед культових пам’яток періоду високого Бароко варто насамперед 
згадати Микільський собор у Києві (1689), Хрестовоздвиженський у Полтаві 
(1709), Покровський у Харкові (1689), Спасо-Преображенський в Ізюмі 
(1684), Георгіївський собор Видубецького монастиря (1696–1701), церкву 
Святої Катерини у Чернігові (1715), Преображенську церкву в Великих 
Сорочинцях (1732). 

Серед відомих архітекторів означеного періоду були Д. Аксамитов, 
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Г. Гофман, І. Зарудний, А. Квасов, Ф. Кульчицький, брати Петро і Матвій 
Полейовські, І. Старцев. 

Саме в період високого Бароко церковна архітектура набуває найбільш 
характерних для цього стилю рис з притаманними йому оригінальною 
формою бань, плавністю й мальовничістю ліній, пишністю й насиченістю 
декору. На відміну від високого, пізнє Бароко відзначається більшою 
лаконічністю й переходом від вибагливих силуетів до простих 
геометризованих з використанням чистого класичного ордеру і стінами, 
позбавленими пишного орнаменту. Помітно змінюється й характерна угнута 
форма бань, у верхах зникає «перехват» — «ковнір».  

Період розвитку пізнього культового Бароко на Україні пов’язаний з 
іменем блискучого архітектор – І. Григоровича-Барського (1713–1785), автора 
дзвіниці церкви Різдва Пречистої Богородиці у Козельці (1752–1764), дзвіниці 
на Дальніх печерах (1754–1761) та дзвіниці на Ближніх печерах (1759–1762) 

Києво-Печерської лаври. 
Східна школа українського культового Бароко вбирає у себе кілька 

місцевих шкіл: київську, чернігівську (Батурин, Глухів, Козелець, Новгород-

Сіверський, Путивль, Седнів, Чернігів); полтавську (Великі Сорочинці, 
Густинь, Мгар, Переяслав, Полтава); слобожанську (Ахтирка, Ізюм, Суми, 
Харків). Для слобожанської школи Бароко характерний помітний вплив 
традиційної північно-східної архітектури в поєднанні з українською 
композицією церков. Ці особливості насамперед відчутні в Покровському 
соборі в Харкові (1689) та Преображенському – в Ізюмі (1684). 

Покровський собор у Харкові – тридільний триверхий двох ярусний 
храм на підкліті. За пропорціями, силуетом, планом це типова трибанна 
українська церква. Традиційна для української архітектури пірамідальність та 
ярусність створюються за допомогою поступового зменшення восьмериків, 
поставлених один на другий.  

Преображенський собор в Ізюм (1681) був збудований як складова 
фортеці. Подібність його до харківського собору, єдність деталей дозволяють 
припустити, що обидва храми будувалися одним майстром чи групою 
майстрів. Якщо Покровський собор у Харкові є кращою трибунною спорудою 
Слобожанщини, то Преображенський собор – кращий зразок хрещатої 
п’ятибанної споруди. У плані та конструктивному рішенні у 
Преображенському соборі втілено традиції української дерев’яної культової 
архітектури. У 1902–1903 р. собор було перебудовано за проектом інженера 
М. Ловцова – розібрані бічні верхи XVII ст. і замінені не властивими для 
українського стилю цибулястими банями. У 1953–1955 рр. первісний вигляд 
собору було відновлено. 

Порівняно з попередніми пам’ятками харківської школи, у 
Покровському соборі в Ахтирці північно-східні впливи менш відчутні. Це 
триверхий тридільний у плані храм, центральна частина якого перекрита 
банею на восьмерику й системою зімкнутих склепінь. Центральна баня 
завершена шоломоподібною главою з декоративним ліхтарем. Фасади 
розкріповані карнизом, поділені на два яруси й розчленовані рустованими 
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лопатками. Вікна обрамлені лиштвами з трикутними та лучковими 
сандриками (карнізами). 

Інші школи східного українського культового Бароко різняться 
головним чином окремими елементами й деталями. Так, київське Бароко має 
характерну форму бань, фронтонів, в оздобленні фасадів активно 
застосовувався соковитий орнамент. Чернігівське Бароко більш стримане, 
орнамент на фасадах тут використовувався менше. Багато в чому подібна до 
чернігівської школи й полтавська.   

Серед пам’яток київської школи вирізнявся Микільський (згодом 
Військово-Микільський) собор, автором якого був відомий український 
архітектор І.Зарудний (?–1727). На жаль, цей шедевр культової барокової 
архітектури було знищено у радянські часи, в 1934 р. Замовником 
будівництва собору, як і багатьох інших культових споруд Гетьманщини, був 
гетьман І. Мазепа (1639/1644 –1709). Монастир, в якому було зведено 
Микільський собор, мав типове для часів Бароко планування: над головним 
входом стояла мурована дзвіниця, невисокі трапезна та келії ченців 
підкреслювали масштабність і монументальність головної сакральної 
споруди. Собор мав три нави і п’ять бань з характерною «київською» 
угнутою лінією силуетів; фронтон, вікна та двері були прикрашені рослинним 
орнаментом, властивим столичній школі. 

З найбільш характерних й оригінальних пам’яток Чернігівщини 
необхідно назвати собор Троїцького монастиря в Чернігові та Успенський 
монастир у Новгород-Сіверському. Тривалий час автором проекту Троїцького 
собору вважали А. Зернікау (Adam de Zernikow, тобто «Адам з Чернігова»), 
але останні дослідження підтвердили авторство німецького архітектора 
Й. Баптиста (?–?), прихильника православ’я. 

Троїцький собор у Чернігові — це тринавний шестистовпний 
триапсидний храм. Багатство пластики досягається за рахунок відмінного 
планування першого і другого ярусів: перший втілює давньоруську традицію 
тринавного триапсидного храму, другий — хрещатий. Троїцький собор має 
сім верхів: п’ять над основним об’ємом і два над кутовими вежами. У 
традиції виділення головного фасаду кутовими вежами відчутний вплив як 
давньоруської, так і західноєвропейської католицької архітектури. 

Відомими бароковими пам’ятками Полтавщини є Спасо-

Преображенський собор Мгарського монастиря та Хрестовоздвиженський 
собор у Полтаві. Преображенський собор настиря за своєю композицією в 
основному схожий на Троїцький собор у Чернігові. Подібні вони й за планом, 
але інтер’єр першого відзначається більшою зібраністю. Якщо розвиток 
композиції Троїцького собору йде по горизонталі, що зближує його з 
базилікою, то інтер’єр Преображенського собору має вертикальне розкриття. 
На відміну від чернігівського собору тут ледь виділено бічні нави, вони двох, 
а не трьох’ярусні. За первісним проектом Мгарський собор мав також сім 
бань, але після реконструкції у 1754 р. їх кількість зменшили до п’яти. Тоді ж 
собор було прикрашено ліпниною. 

Хрестовоздвиженський собор у Полтаві є тринавним шестистовпний 
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храм з однією гранчастою апсидою й сімома верхами (п’ять верхів розміщено 
по осях згідно з українською традицією, два з боків західного фасаду за 
давньоруською традицією.) Собор розчленований карнизом по горизонталі і 
прикрашений різноманітної форми вікнами, декоративними нішами та 
порталами. 

Беззаперечно, що українська культова барокова архітектура була 
важливим ланцюжком, який уявно з’єднував два християнські світи – 

православний і католицький, і дві європейські культури – Східну і Західну.  
Разом з тим, перспективність дослідження полягає у тому, що 

архітектура регіонів України, за різних природних, історичних і суспільних 
умов, зберігала і продовжує зберігати спільні традиції й базові ознаки за 
розмаїтості структурних і художніх форм. І ця проблема заслуговує 
подальших наукових студій. 
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ЕЛЕКТРОННЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРІГАННЯ  
НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Електронні видання стали невід’ємною частиною сучасного світу та 
відіграють важливу роль в будь-якій сфері суспільної діяльності. Вони значно 
відрізняються від традиційних видань та мають певні особливості, наприклад, 
те, що електронні ресурси фіксуються на різних фізичних носіях інформації, 
для перегляду яких необхідне спеціальне обладнання у вигляді техніки, а 
саме: ПК, телефону, планшета та інших пристроїв. Складання 
бібліографічного опису на електронні видання дозволяє полегшити пошук 
потрібного документа користувачу в мережі Інтернет, дає уявлення про зміст, 
призначення тощо. 

Актуальність теми визначена тим, що на сьогодні все активніше 
використовується електронне середовище як засіб отримання потрібної 
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інформації. 
Об’єктом дослідження є електронні інформаційні ресурси, керовані 

комп’ютером. 
Завданням є дослідження теперішнього стану електронної форми 

надання інформації.   
«Нова електронна форма збереження інформації та міжнародна мережа 

Інтернет відкрили нові можливості для передачі інформації, що відобразилось 
на роботі бібліотечних установ. При цьому використання найновіших 
комп’ютерних технологій і засобів телекомунікаційного зв’язку стає 
найважливішим стратегічним ресурсом для більш ефективного залучення 
бібліотечно-інформаційного потенціалу до наукового, суспільного і 
культурного обігу. В нових умовах бібліотеки зберегли свої традиційні форми 
роботи з читачами з використанням паперових карткових каталогів і 
картотек, з видачею літератури в друкованому вигляді. Але разом з 
картковими з’явились електронні каталоги і картотеки, а разом з 
книгосховищами друкованої продукції в бібліотеках активно створюються 
електронні бази даних, які містять статті, дисертації, книги, тематичні 
колекції тощо. Використання електронних носіїв інформації відбивається на 
всіх процесах бібліотечної роботи, змінилися процеси введення інформації 
для її збереження, зчитування та здійснення пошуку в інформаційних 
масивах, упорядкування, сортування і каталогізації. В епоху Інтернету 
процеси наукової комунікації зазнали радикальних змін, з’явилась 
можливість отримувати інформацію в режимі онлайн. Електронний ресурс, 
який використовується науковцями, дуже неоднорідний, частково він 
збирається та впорядковується бібліотеками, частково формується в мережі 
Інтернет», - вважає дослідниця І.В. Соколова.  

Більше ніж півтора десятиріччя формує свій електронний ресурс 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Одним з ключових 
завдань НБУВ є формування національної електронної бібліотеки, 
державного депозитарію електронних видань та електронних версій 
друкованих видань, координація робіт з переведення бібліотечних фондів на 
паперових носіях в електронну форму. На сьогодні бібліотекою здійснено 
надзвичайно велику роботу зі створення електронного пошукового апарату. 
Так, електронні каталоги та картотеки містять 3,5 млн бібліографічних 
записів, зокрема, функціонує електронний каталог бібліотеки; дев’ять 
спеціалізованих каталогів і картотек, розпочато сканування алфавітного 
генерального каталогу. Створено загальнодержавну реферативну базу даних 
«Україніка наукова» (301 тис. записів).   

Література в електронному вигляді згрупована в електронний фонд 
(64 тис. документів) та в 16 тематичних та видових зібрань публікацій. Це 
статті з журналів і збірників, монографії, автореферати дисертацій. Важливо й 
те, що доступ до цього електронного масиву інформації читачі можуть 
здійснювати як через комп’ютери в залах бібліотеки, так і через мережу 
Інтернет, зайшовши на сайт НБУВ [1, с. 146-147]. 

Керування збіркою електронних ресурсів у бібліотеці - доволі тяжкий 
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процес, який вимагає не лише доступу до комп’ютерів та Інтернету, але й 
чіткої організації роботи з електронними ресурсами, розробки технологій 
щодо їх відбору, каталогізації, пропаганди, аналізу статистики застосування 
тощо. [2, с. 49] 

Таким чином, електронний ресурс в інформаційному забезпеченні 
наукових досліджень – це нова сторінка в розвитку світової науки і 
бібліотечної діяльності. На даному етапі розвитку інформаційного 
суспільства дуже поширеним стало використання різноманітних електронних 
ресурсів при проведенні наукових досліджень або написанні навчальних 
матеріалів. Інформаційні матеріали в цифрових форматах користуються 
підвищеним попитом з боку користувачів за умов активного використання 
Інтернету як єдиного комунікаційного середовища.  
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ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ) 
 

Яскравим прикладом успішного комплектування бібліотечного фонду 
можна з гордістю вважати досвід Наукової бібліотеки МДУ. Бібліотека є 
структурним підрозділом університету, що здійснює документальне та 
інформаційне забезпечення навчально-виховного та наукового процесів. 
Бібліотека заснована в 1991 році. У наш час це сучасна бібліотека закладу 
вищої освіти, а її системна діяльність спрямована на створення електронного 
та документального інформаційного середовища університету, на 
забезпечення доступу користувачів бібліотеки як до вітчизняних, так і 
світових електронних інформаційних ресурсів. Варто зауважити, що 
важливим аспектом роботи бібліотеки є формування інформаційної культури 
майбутніх фахівців.  

Бібліотека має універсальний фонд за різними галузями знань. 
Загальний фонд (навчальної, наукової, художньої, довідкової літератури, 
іноземних видань) складає більше, ніж 158 тис. примірників. Бібліотека 
підтримує життя наукових, науково-практичних, політико-економічних, 
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інформаційних та різногалузевих журналів не тільки українських, але й 
іноземних видавництв. Така праця дає змогу підтримувати доволі високий 
рівень кваліфікації нових фахівців, оскільки їхній увазі запропоновані широкі 
можливості задоволення інформаційних потреб. 

Бібліотека відповідає сучасним стандартам XXI століття: 
комп’ютеризована, має локальну бібліотечну мережу, вихід до Інтернету, 
інформаційно-бібліотечну програму ІРБІС. Програма надає широкий спектр 
можливостей: добирання потрібної літератури за будь-якою частиною 
бібліографічного опису, здійснення тематичного пошуку, формування списків 
літератури тощо. Перевагою сьогоднішньої практики роботи НБ МДУ є 
можливість для читачів отримувати за допомогою зон Wi-Fi бездротовий 
доступ до мережі Інтернет у читальних залах. 

Найважливішою частиною бібліотеки є довідково-бібліографічний 
фонд, який знаходиться в бібліографічному відділі. У фонді зосереджені 
довідкові та бібліографічні матеріали, що становлять підручний фонд 
бібліографів. Це найбільш активно використовувана частина, яка постійно 
поповнюється за рахунок нових надходжень. Існують випадки неправильного 
включення видань у довідково-інформаційний фонд (надалі ДІФ), тоді 
публікація може відразу опинитися в пасивній його частині. Остання так само 
формується за рахунок природного старіння видань, зміни їх більш новими й 
актуальними.  

Завдання фахівців бібліотеки полягає в тому, що б не допускати 
надмірного збільшення ДІФ, разом з тим, постійно підтримувати 
оптимальний рівень відповідності оперативної частина ДІФ інформаційним 
потребам читачів, з іншого ж боку важливим є регулярне очищення активної 
частини ДІФ від застарілих і не актуальних матеріалів, передаючи їх в 
основне сховище. Поряд з матеріалами ДІФ в бібліографічному відділі 
частина довідкових, і особливо бібліографічних видань, є також в інших 
підрозділах бібліотеки (переважно в читальних залах). 

Довідково-інформаційний фонд у свою чергу представляє собою 
зібрання джерел інформації певної тематики. Фонд комплектується на основі 
вивчення інформаційних потреб тієї категорії споживачів, яких він покликан 
обслуговувати. У функції ДІФ входять: збір, обробка і зберігання як 
опублікованих матеріалів, так і неопублікованої науково-технічної 
документації (звіти, проекти, раціоналізаторські пропозиції рукописи, що 
депонують, і т.п.); пошук інформації за певним тематичним профілем; 
забезпечення підприємств, організацій і окремих фахівців первинними і 
вторинними джерелами інформації, а також фактичними відомостями ( т.з. 
фактографічна інформація). 

Призначення ДІФ – оперативне доведення необхідної інформації до 
відповідних споживачів на високому якісному рівні. Довідково-

інформаційний фонд призначений забезпечувати підприємства, організації в 
цілому та окремих спеціалістів трьома видами інформації: 

˗  поточною (повсякденною) – про дослідження та розробки, які 
проводяться в наш час; 
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˗  ретроспективною –  про досліди та розробки, які проводилися в 
минулі роки; 

˗  перспективною –  про досліди та розробки, які заплановані на 
майбутнє. 

Прийнято розглядати основні цілі ДІФ: цілеспрямоване накопичення 
документів (комплектування довідково-інформаційного фонду); 
систематизація документів; створення довідкового апарату до документів; 
обробка документів з метою вилучення з них найбільш вагомих відомостей 
для видання оперативної інформації; введення інформаційно-пошукових 
систем (повний та оперативний пошук необхідних документів та оперативних 
даних); забезпечення споживачів інформації необхідними видами документів; 
ведення довідково-інформаційної роботи; розмноження інформації; передача 
інформації. 

Довідково-інформаційний фонд, перш за все, повинен надавати 
споживачам окрім необхідних документів та відомостей про них, конкретні 
фактичні данні за запитом. Це означає фактично забезпечувати спеціалістів 
не тільки документографічною, але й і фактографічною інформацією. Існує 
три види інформаційного пошуку: внутрішньо бібліотечний, бібліографічний 
та фактографічний. 

Під внутрішньо бібліотечним мається на увазі пошук за запитом будь-

яких документів (книжок, періодичних видань, статей тощо).  
Бібліографічний пошук – це вже уточнення бібліографічних описів або 

виявлення конкретної теми (тематичні бібліографічні довідки).  
Під фактографічним пошуком розуміється пошук за запитом 

конкретних фактів чи обраних з документів. 
Внутрішньо-бібліотечний та бібліографічний пошук розуміють як 

різновиди документографічного пошуку. А фактографічний пошук може бути 
чисто-фактографічний (пошук тільки конкретних фактів) або факто-

документографічним (пошук фактів та супровідної документації). 
Для виконання цих завдань кожен довідково-інформаційний фонд 

повинен мати відповідні документальні джерела та добре організований 
довідковий апарат – без цього збережені знання не будуть корисними 
читачам. 

До складу ДІФ відноситься фонд першоджерел інформації та довідково-

пошуковий апарат до нього. В ньому збираються та зберігаються різні типи та 
види документів. Наприклад, до таких документів відносяться опубліковані 
друковані документи (книги, журнали, спеціальні види технічної літератури), 
які видають різні видавництва, відомства, інформаційні органи тощо, 
неопубліковані документи (науково-технічна документація; дисертації, 
переклади, депоновані рукописи та препринти). 

Хвилі цих опублікованих документів надходять в інформаційні та 
бібліотечно-бібліографічні організації. У яких виконується безпосередньо 
державний облік та подальша реєстрація, їхнє зберігання, централізована 
обробка документів та підготовка обліково-реєстраційних, сигнальних 
бібліографічних та реферативних видань. Саме завдяки такій організації ДІФ 



82 

 

можуть проводити планомірне і, головне, систематичне комплектування своїх 
фондів необхідними й потрібними документами. 

Але складним завданням є збирання неопублікованих науково-

технічних документацій або систематичне отримання інформації про їх 
походження та місце зберігання. 

Системи ієрархічного типу передбачають диференціацію довідково-

інформаційних фондів на декілька рівнів, які відрізняються повнотою 
комплектування та функціями в задоволені запитів користувачів. В таких 
системах запити споживачів інформації, які не можуть бути виконані в 
довідково-інформаційних фондах більш нижчого рівня передаються в фонди 
більш вищого рівня, комплектовані більш повно. Перевагою такого типа 
систем є можливість обходитися більш простим системним довідково-

пошуковим апаратом, а недоліком – переадресація великої кількості запитів 
та низька оперативність задоволення таких запитів. Даний тип організації 
системи довідково-інформаційних фондів полягає в основі діючої системи 
міжбібліотечного абонемента. 

Отже, з’ясовано основні підходи та досвід організації довідково-

інформаційного фонду на прикладі Наукової бібліотеки Маріупольського 
державного університету. Вважаємо перспективним завданням подальше 
дослідження перспектив розвитку ДІФ НБ МДУ. 
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Важливою ланкою діяльності суспільства є така дисципліна як 
документознавство. Ця наукова дисципліна досліджує процеси створення й 
функціонування документів та розробляє принципи побудови документно-

комунікаційних систем та методи їхньої діяльності та значущості у наш час, 
адже ми досить часто стикаємося з документами чи передаємо певну 
інформацію саме через документ, як першоджерело. 

Отже, сьогодні важливо визначити роль Сергія Георгійовича Кулешова 
у становленні українського документознавства та увиразнити його внесок у 
розвиток цієї науки. 

Сергій Георгійович - керівник розроблення низки національних 
стандартів України, зокрема, ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована 
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система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої 
документації. вимоги до оформлювання документів» (2003 р.), ДСТУ 
2732:2004 «Діловодство й архівна справа. терміни та визначення понять» 
(2004), ДСТУ 4423:2005 «Інформація та документація. Керування 
документаційними процесами» (Ч.1-2) (2007 р.), а також Стандарту 
Держкомархіву України СОУ 92.5-22892594-00102004 «Галузева система 
науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. 
Структура та основні напрями функціонування» (2005 р.). Нині у його 
доробку 170 публікацій. 

С. Г. Кулешов працює в низці колегіальних органів, зокрема, він- член 
Наукової ради Держкомархіву України, Нормативно-методичної комісії цього 
державного комітету, експертної ради ВАК України з історичних наук, 
Технічного комітету зі стандартизації ТК 144 «Інформація і документація», 
заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських 
дисертацій при УНДІАСД. Він є членом редакційних колегій щорічника 
«Студії з архівної справи та документознавства», міжвідомчого збірника 
наукових праць «Архівознавство. Археографія. Джерелознавство» [1], 
археографічного щорічника «Пам’ятки», збірника наукових праць 
«Термінологія документознавства та суміжних галузей знань», журналів 
«Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Вісник Книжкової 
палати», «Бібліотечна планета» тощо. 

С. Г. Кулешов бере активну участь в підготовці висококваліфікованих 
кадрів з документознавства. під його керівництвом захистили кандидатські 
дисертації такі документознавці та архівознавці, як Н. М. Христова, 
С. В. Сельченкова, О. М. Загорецька, І.Є. Антоненко, Ю. І. Палеха, 
Н. О.Леміш, а також книгознавці Л. О. Ткачова (нині доктор політичних наук, 
професор), В. Ю. Соколов. Він - професор кафедри документальних 
комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, був 
розробником першого навчального плану підготовки документознавців у 
цьому закладі вищої освіти (1999 р.). С.Г. Кулешов – автор низки навчальних 
видань для студентів, зокрема, навчального посібника «Управлінське 
документознавство» (2003 р.) [2]. Працю вченого на науковій ниві та 
підготовку ним кадрів відзначено нагородами, зокрема, Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України, знаком «Відмінник освіти України», почесними 
грамотами Державного комітету архівів України, Міністерства освіти та 
науки України, Міністерства культури і туризму України, відзнакою міського 
Голови м. Києва; за заслуги перед помісною Українською православною 
церквою Київського Патріархату С. Г. Кулешова нагороджено орденом 
Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня. 

Таким чином, якщо оцінювати творчий доробок С. Г. Кулешова 
останнього десятиліття, маємо визнати його непересічне значення для 
розвитку вітчизняного документознавства. Монографічні концепційні студії з 
історії, теорії документа і науки, яка його вивчає, активна участь у 
розробленні нормативно-правової бази документаційного забезпечення 
управління (у т. ч. і в архівній справі), стандартизації діловодних процесів, 
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виступи з найактуальніших питань у фаховій періодиці. 
Окрім того, С. Г Кулешов став одним із перших серед вітчизняних 

дослідників, хто порушив у постановочному й освітньому плані питання 
теорії та історії історичного документознавства, управлінського 
документознавства 48 , співвідношення його за змістом із теорією 
діловодства та керування документаційними процесами. Авторські концепції 
загального й спеціального документознавства, їх побутування у 
міждисциплінарному просторі стали не лише «академічним явищем», але й 
суттєво вплинули на прикладну сферу застосування знань про документ, 
перш за все, діловодство. 

Необхідність ретельного вивчення й освоєння доробку С. Г. Кулешова - 
це не просто задоволення історіографічного інтересу, а потреба успішного 
розвитку документознавства завтрашнього дня. Праці науковця є фактом, 
котрий вартий уваги задля демонстрування еволюції суб’єктивних поглядів 
ученого й об’єктивної картини розвитку науки. 

С. Г. Кулешов приділяє увагу не лише уніфікації типових документів 
постійного зберігання, що створюються протягом діяльності органів 
державної  влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, 
підприємств і організацій, а й унікальним документам Національного 
архівного фонду, бере участь у створенні методики віднесення документів 
національного архівного фонду до унікальних, грошової оцінки документів 
Національного архівного фонду тощо. Отож Сергій Георгійович демонструє 
нам унікальне поєднання теоретика і практика документознавства та 
архівознавства, який працює в дуже складному науковому світі, що постійно 
змінюється [3]. 

Сучасний період діяльності С. Г. Кулешова пов’язаний з 
обґрунтуванням та розвитком теоретичних (насамперед, це вирішення 
понятійно-категоріальних питань) та практичних засад управлінського і 
електронного документознавства в аспектах електронного 
документостворення, обігу електронних документів та документних потоків, 
різних видів документів та специфіки функціонування у різних сферах 
суспільства, уніфікації, стандартизації, нормативно-правової регламентації 
процесів створення, реєстрації, обігу, зберігання електронних документів, 
організації автоматизованих інформаційно-пошукових систем, збереженості, 
пошуку та захисту інформації та доступу до неї, правових питань стосовно 
юридичної сили електронного документа. Це має особливе значення у зв’язку 
із відкриттям нового наукового напряму ВАК України - «соціальні 
комунікації», куди віднесено й документознавство, архівознавство, 
книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, за якими 
присуджуються наукові ступені - «історичні науки» та «соціальні 
комунікації», а також формуванням комплексу наукових дисциплін 
документально-комунікаційного напряму. С. Г. Кулешов брав активну участь 
у розробці паспорта спеціальності «Документознавство, архівознавство», що 
відкрилася у незалежній Україні та функціонує понад десять років. 

Отже, Сергій Георгійович безпосередньо сприяє розвитку сучасного 
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комплексу наук в галузі соціальних комунікацій, доводить необхідність 
врахування тенденцій, що характеризують сучасний стан та подальше 
оформлення цього напряму в документознавстві, архівознавстві, 
книгознавстві, бібліотекознавстві, бібліографознавстві, у період глобальної 
інформатизації та формування суспільства знань, трансформації діяльності 
бібліотек та архівів як наукових центрів у галузі соціально-комунікаційної 
діяльності та формування нових складових документально-комунікаційної 
діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЗАКЛАДУ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

Сьогодні загальновизнаною стала теза про те, що без накопичення й 
умілого використання інформації неможливий науково – технічний і 
соціальний прогрес. Інформація є визначальним чинником розвитку 
міжнародної, економічної, технічної та наукової сфер людської діяльності. 
При цьому, звертає на себе увагу одна така властивість інформації: будучи 
акумульованою і опрацьованою з певних позицій, вона дає нові відомості, 
приводить до нових знань. Тому природно, що інформаційні ресурси, які є 
продуктом інтелектуальної діяльності найбільш кваліфікованої і творчо 
активної частини працездатного населення, в останні роки збільшуються 
особливо швидко. Тому, дослідження процесів інформаційно–аналітичної 
діяльності в освітній галузі є перспективним напрямом, що й визначає 
актуальність теми доповіді. Трактування теоретичних основ інформаційно–
аналітичного забезпечення містять праці Л. Філіпової [5]; організація 
інформаційно – аналітичного забезпечення закладів освіти є темою 
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публікацій М. Кисіль [1], С. Наєнко [2], Ю. Триус [4] та інших науковців. 
Нові принципи, засоби, форми і методи управління закладом вищої 

освіти (далі ЗВО) потребують зміни її змісту, потоків, масивів, форм 
отримання, обробки, передавання та використання інформації. Змінюється 

програма управління – відповідно змінюється і система інформаційного 
забезпечення. 

Інноваційне управління є стійким розвитком освітнього процесу у ЗВО 
передбачає, перш за все, формування інноваційної системи інформаційно–
аналітичної діяльності як основного інструмента управління. Однією з 
основних характеристик будь-якої системи, що визначає у результаті 
ефективність її функціонування, є комунікативність, характеристика 
циркулюючих в ній інформаційних потоків (Зміст інформації, міра її 
централізації, джерела здобуття, вивід на рівень ухвалення рішень). Вимоги 
до цих характеристик різко підвищуються в умовах демократизації вищої 
школи. При переході в режим самоурядовості особливо зростає потреба в 
інформації з метою виявлення оптимальних напрямів підвищення 
ефективності діяльності. Тому дуже важливо пред’являти до відбору 
інформації підвищені вимоги, а саме: інформація має бути, по – перше, 
максимально повною за своїм обсягом, по – друге, гранично конкретною. 

Збір і аналіз даних для забезпечення стійкого розвитку освітнього 
процесу в університеті повинен здійснюється з використанням електронних 
ресурсів локального і видаленого доступу і направлений на здобуття 
наступної інформації про: а) задоволення споживачів (студентів, їх батьків, 
стейкхолдерів, засновників ЗВО та ін.); б) відповідність вимогам щодо 
результатів освітнього процесу у ЗВО; в) характеристики і тенденції розвитку 
процесів, умов їх реалізації і досягнутих результатів, включаючи можливості 
проведення застережливих дій; г) «постачальників» абітурієнтів 
(загальноосвітні школи, ліцеї, гімназії, коледжі, училища, технікуми тощо).  

Для управління стійким розвитком освітнього процесу ЗВО необхідно: 
1) визначити свої потреби в різних видах інформації як зовнішньої, так і 
внутрішньої; 2) визначити і забезпечити доступ до внутрішніх і зовнішніх 
джерел інформації для всіх зацікавлених сторін; 3) проводити своєчасну 
оцінку адекватності і актуальності інформації; 4) використовувати дані, 
інформацію для постановки і реалізації цілей і стратегії ЗВО; 5) 
забезпечувати відповідну безпеку і конфіденційність інформації [2, с. 63].  

В сучасних соціально–економічних умовах вимоги до ефективності 
управління ЗВО знаходяться у суперечності з можливостями традиційної 
організації управління. Перспективним напрямком розв’язання такого 
протиріччя є автоматизація процесів управління навчальним закладом, 
пов’язаних із прийняттям стратегічно важливих рішень, що потребують 
ретельного обґрунтування і особливої уваги з боку керівника [53]. Існує 
єдиний ефективний шлях інтенсифікації – інформатизація системи 
управління ЗВО на основі створення автоматизованих інформаційних систем 
і технологій, які забезпечують вирішення завдань збору, обробки, зберігання 
та ефективного використання інформації у процесі управління. 
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Система управління ЗВО має створюватися на загальному комплексі 
моделей, що відображає взаємозв’язок управління навчальним процесом у 
ЗВО із державною нормативно–інформаційною базою Міністерства освіти і 
науки. 

Повноцінна інформаційна система управління ЗВО має забезпечувати 
функціонування таких підсистем, як: управління навчально–виховним 
процесом; управління кадрами; управління контингентом студентів; 
управління науковою діяльністю; управління фінансово–економічною 
діяльністю; забезпечення інформаційно–бібліографічної підтримки; 
перспективний маркетинг та інше. 

Процеси управління організацією навчання і управління навчанням 
мають спільним загальну теорію управління, тому має сенс доповнити модель 
загальної інформаційної системи управління ЗВО підсистемою, що відповідає 
за розробку, використання та обробку результатів використання навчальних 
програмних засобів у межах чітко визначених методичних, технічних та 
програмних стандартів. 

Найпоширенішою автоматизованою системою керування (далі АСК) 
вищим навчальним закладом є АСК «ЗВО», яку розроблено Науково–
дослідним інститутом Прикладних інформаційних технологій Кібернетичного 
центру Національної академії наук України. Науково–дослідний інститут 
пропонує закладам вищої освіти рішення автоматизованої системи 
управління (далі АСУ). Автоматизована система «ЗВО» – ефективний 
інструмент для комплексної або часткової автоматизації процесів керування 
ЗВО всіх рівнів акредитації. Використання системи автоматизації суттєво 
впливає на конкурентні переваги навчального закладу на ринку освітніх 
послуг, підвищує швидкість і якість роботи з контингентом студентів і 
співробітників, забезпечує надійність і цілісність управління в цілому. 

АСУ ЗВО вирішує велику кількість автоматизованих функцій 
управління, у тому числі: електронну реєстрацію, обробку даних та 
документообіг в єдиній інформаційній системі для кожного структурного 
підрозділу окремо і установи в цілому; планування, контроль та аналіз 
навчальної діяльності; оперативний доступ до інформації, що супроводжує 
навчальний процес; єдину систему звітів як внутрішніх, так і за вимогами 
МОН України; системи безпеки даних з урахуванням вимог законодавства. 
Переваги АСУ «ЗВО»: унікальні можливості безпосереднього обміну даними 
з ІВС «Освіта» та «Education»; високий рівень надійності і безпеки бази 
даних, регулярне оновлення і постійна сервісна підтримка; управління та 
розподіл прав доступу системи з використанням апаратно–програмних 
засобів; індивідуальне навчання по роботі з системою. 

На даний момент в Україні існують пакети комп’ютерних систем 
«Деканат», «Бібліограф», «Колоквіум», «ПС–персонал», випущені 
підприємством «Політек–Софт». Однак, не розроблено єдиної інформаційної 
системи управління ЗВО [3]. 

Автоматизована інформаційна система є одним з головних чинників 
підвищення ефективності діяльності ЗВО за рахунок вирішення завдань щодо 
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відображення навчальних планів і розкладу, оперативного доступу до 
поточної успішності. Час локальних версій систем (наприклад, у масштабах 
факультету) вже є не актуальним, і мова йде про створення 
повнофункціональних ІС, що пов’язують всі основні структури ЗВО 
(деканати, кафедри факультети, бухгалтерію, відділ кадрів та ін.). До складу 
автоматизованої ІС повинні входити декілька підсистем. Основними є: 
деканат, кадри, бухгалтерія, навчально–методичне управління. 
Функціонування web–серверу і баз даних забезпечуватимуть єдиний 
інформаційний простір деканатів факультетів, які виступають в якості 
центральних ланок ІС та основних служб і підрозділів ЗВО. 

Основні функції та потоки інформації навчально–методичного 
управління: внесення навчальних планів спеціальностей в ІС; формування та 
редагування навчального плану; перевірка навчального плану на 
відповідність вимогам Державного стандарту. Підсистемі «Ректорат» 
оперативно надається інформація з центральної бази даних про всі аспекти 
функціонування ЗВО (деканати, кафедри, відділи) [3].  

Таким чином, з огляду на сучасні реалії розвитку інформаційного 
суспільства, актуальним є автоматизація процесу управління ЗВО. 
Використання такої системи дозволяє: підвищити ефективність процесу 
управління (за рахунок оперативності в отриманні достовірної інформації про 
стан об’єктів управління та скорочення часу управління); звільнити органи 
управління всіх рівнів від рутинної праці зі збору інформації та складання 
звітів; скоротити паперові потоки документообігу та перейти на безпаперове 
діловодство; стандартизувати діловодство; використовувати інформаційний 
ресурс управління освіти зовнішніми користувачами. 

Комплексне, раціональне поєднання документаційного забезпечення 
діяльності освітніх установ та інформаційного забезпечення процесів 
управління освітньої галузі (управлінського документа та інформаційної 
складової) дозволить перейти до раціональної моделі функціонування 
освітнього закладу. 
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АМАТОРСЬКИЙ ТЕАТР В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОГРАФІЇ 

 

Аналіз феномену аматорського театрального мистецтва в Україні 
показує, що у вітчизняних культурологічних, філософських, соціологічних, 
мистецтвознавчих, історичних та етнографічних працях ці питання 
недостатньо досліджені та висвітлені. На жаль ще не існує достатньої 
кількості наукових досліджень, в яких би узагальнювалася історія розвитку 
аматорського театрального мистецтва України, окрім, переважно, статей в 
газетах та публікацій у соціальних мережах. Слід зазначити, що сучасне 
аматорське театральне мистецтво є суттєвим внеском в історію української 
культури, воно відігравало і відіграє значну роль у поширенні української 
мови, формуванні національної свідомості, в утвердженні демократичних 
ідеалів та істотно впливає на процес національної ідентифікації. 

Розвиток національної професійної театральної школи традиційно 
досліджується українським та зарубіжним мистецтвознавством у контексті 
загальної теорії художньої творчості та її спеціалізованої багатожанровості. 
Порівняно менш дослідженою залишається культурно-історична еволюція 
українського аматорського театру, заснованого на сценічній діяльності 
самодіяльних режисерів, акторів та музикантів. 

Проте, попри значимість доробку вчених, дослідження аматорського 
театрального мистецтва України в аспекті національної культурної традиції 
та в проекції мистецьких тенденцій ще потребує історичного та 
мистецтвознавчого аналізу, на що вказують театрознавчі публікації О. Кисіля, 
М. Єсипенка, Б. Романицького та ін. 

Значення і вплив аматорських театральних колективів та 
любительських гуртків на розвиток театрального мистецтва в Україні 
висвітлено в працях з історії театру Н. Андріанової, О. Красильникової, 
М. Йосипенка, О. Кисіля, Б. Романицького, Й. Федаса та ін. Окремі аспекти 
становлення аматорського театрального мистецтва розкриваються в історико-

культурологічних, мистецтвознавчих роботах В. Бурдуланюка, Л. Дорогих.  
З проблем розвитку аматорського мистецтва в Україні протягом досить 

http://ite.ksu.ks.ua/2011
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vkhdak/2009_28/V28-2-01.pdf
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довгого часу з’являються лише поодинокі роботи. Так, проблему 
функціонування аматорських театрів частково висвітлювали у своїх 
дослідженнях Л. Архимович, О. Шреєр-Ткаченко, А. Ольховський, 
О. Васюта, О. Волосатих. З мистецтвознавчої літератури дожовтневого 
періоду доцільно виокремити працю історика театру М. Дризена, присвячену 
історії аматорського мистецтва в підросійській Україні у галузях живопису, 
літератури, музики і театру. 

З поміж сучасних фахових розвідок з історії аматорського мистецтва 
України слід виокремити дисертаційну роботу Т. Никоненко про діяльність 
культурно-мистецьких дворянських салонів в Україні другої половини XVIII–
XIX ст. Предметом дисертаційного дослідження Н. Чечель стала діяльність 
українського романтично-мелодраматичного публічного театру ХІХ ст. Він 
етнографічно розвинувся з староукраїнського аматорського театру, який 
поступово набував урбанізованого професійного вигляду.  

Для середини ХІХ ст. було характерним функціонування аматорського 
інтелігентсько-українофільського театру, який з ХХ ст. поступився 
реалістичному (соціальному та психологічному) побутовому театру, 
закоріненому в українське народне театральне мистецтво. 

Слід наголосити на тому, що для цієї доповіді дуже важливою є думка 
вчених, які вивчали українське театральне мистецтво – Д. Антоновича та 
С. Чарнецького про те, що аматорський театр був початком, відправним 
моментом в історії українського театрального мистецтва у цілому. У працях 
О. Казимирова, Ю. Кулікова, Ю. Петрова аматорський театр досліджується як 
культурне явище.  

На сучасному етапі аматорське театральне мистецтво досліджують: 
Л. Дорогих як історико-культурне явище України другої половини ХІХ ст.; 
О. Матола досліджує діяльність 

аматорських театральних осередків в культурі України у ХІХ ст.; І. Ян 
розглядає український аматорський театр Східної Галичини та 
Наддніпрянщини кінця ХІХ–початку ХХ ст. Цікавим є дослідження 
Р. Коломієць щодо традицій, канонів і новації українського театру ХІХ–
початку ХХ ст. [4]. 

У розвідці О. Ізваріної «Аматорські театри в Україні ХІХ–початку 
ХХ ст. як чинник формування українського оперного мистецтва» досліджено 
значення вітчизняного сценічного аматорського мистецтва у справі 
становлення української національної опери [2]. 

Висвітлення не вирішених раніше частин загальної проблеми щодо 
вивчення регіональних традицій аматорського театрального мистецтва є 
невичерпним об’єктом дослідження духовної культури суспільства на 
сучасному етапі. Аматорське театральне мистецтво у Миколаївській області 
досліджують Л. Калініна і А. Стокроцька в контексті сучасних 
соціокультурних процесів [3].  

Діяльність аматорських театральних колективів Миколаївщини 
досліджується як невід’ємна складова української театральної культури, як 
національне історико-культурне явище. Висвітлюються витоки виникнення та 
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розвитку аматорських театрів, зроблено детальний аналіз діяльності 
аматорських театральних колективів, визначена їх етно-зберегаюча, етно-

консолідуюча роль у процесах національного культуротворення, національно-

культурного відродження та збереження культурної ідентичності. 
Історико-культурний контекст становлення українського аматорського 

театру Наддніпрянщини як невід’ємної складової української театральної 
культури в проекції мистецьких тенденцій потребував історичного та 
мистецтвознавчого аналізу. Цим і був зумовлений вибір теми статті, 
запропонованої І. Ян, метою якої є дослідження специфіки розвитку 
українського аматорського театру Наддніпрянщини кінця ХІХ–початку 
ХХ ст. у структурі тогочасних соціокультурних процесів [5]. Актуальність 
теми її дослідження полягає у тому, що у процесі національної 
самоідентифікації на сучасному етапі актуалізуються питання вивчення 
особливостей національної культурної спадщини, реконструкції культурно-

мистецьких процесів, висвітлення творчої атмосфери мистецького минулого.  
Дослідження українського аматорського театру Наддніпрянщини в 

контексті національної культурної традиції дає змогу відтворити загальне 
культурно-історичне тло, проаналізувати провідні тенденції розвитку 
національної театральної культури, висвітлити діяльність провідних 
українських театральних митців означеного часу. Проте залишалася 
малодослідженою проблема культуротворчого впливу аматорського 
театрального руху та його осередків на формування українського 
стаціонарного професійного театру. Тому мета і актуальність її статті – 

висвітлити процес розвитку аматорського театру як першооснови 
стаціонарного професійного театру – зумовлена наявними прогалинами у 
дослідженні даної проблеми.  

На думку дослідниці, аматорські театральні колективи Наддніпрянщини 
у час тотальної русифікації, імперських заборон та етнічних переслідувань 
були важливими чинниками національно-культурного відродження. Їх творча 
діяльність сприяла консолідації українського суспільства, популяризації 
української мови, етнографічних особливостей, звичаїв українців, 
національному самоутвердженню та збереженню культурної ідентичності. 

Важливі аспекти театрального життя Українського Приазов’я, зокрема 
розвиток аматорського театру у Маріуполі, всебічно досліджує викладач 
Маріупольського державного університету, кандидат історичних наук 
О. Демідко [1]. Молодий вчений аргументовано довела, що цей самобутній 
мистецький феномен потребував наукового осмислення з позицій розуміння 
його національно-культурної цілісності у період XIX–ХХІ ст., коли 
відбувалось і продовжує відбуватись формування, творче становлення та 
пошук власного шляху у театральному мистецтві та розвиток своєрідної 
театральної культури регіону. 

Разом з тим, на думку дослідниці велика кількість ще неопрацьованого 
матеріалу щодо аматорського театру в Українському Приазов’ї зосереджено 
та зберігається в афішах, театральних програмках та у періодичних виданнях 
різних історичних періодів. Дослідження культурно-історичних аспектів 
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виникнення, розвитку та сьогодення аматорського театрального мистецтва в 
означеному регіоні України є важливим і перспективним.   

Отже, в умовах плідних і довготривалих взаємовпливів любительського 
і професійного українського театрів аматорський театральний рух в Україні 
став помітним явищем національної культури й першоосновою стаціонарного 
професійного театру. З другої половини ХІХ ст. до проголошення радянської 
влади в Україні його поширенню активно сприяли прогресивні представники 
української творчої та демократичної інтелігенції. Музично-театральні салони 
виконали, зокрема, важливу підготовчу місію для справи утворення нового 
українського театру: тут формувалися професійно компетентні актори, 
режисери й драматурги – патріоти українського національного театру. 

У незалежній Україні аматорський театр користується значною 
популярністю у навчальних закладах як засіб ідейно-національного впливу на 
суспільну свідомість молодого покоління держави.  

Перспективи щодо подальших досліджень проблеми: 
– аматорський театральний рух в Україні у цілому та в її регіонах, 

зокрема в Українському Приазов’ї, спрямований на розвиток аматорських 
театрів і збагачення досвіду їх діяльності у національно-культурному 
поступу; 

– раніше аматорське театральне мистецтво було здобутком обмеженого 
кола спеціалістів і любителів, а тепер воно виступає не тільки посередником, 
а й провідником у світі сучасного українського мистецтва, який розкриває 
своїм глядачам особливості цього виду мистецтва, поєднуючи у собі 
комунікативні та естетико-виховні функції; 

– серед різних видів естетичної діяльності аматорська театральна 
діяльність посідає особливе місце – вона сприяє формуванню не тільки 
спеціальних, а й загальних здібностей особистості до творчої діяльності, і все 
це відбувається завдяки унікальній функціональності як театрального 
мистецтва взагалі, так й мистецтва аматорського театру зокрема. 
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Автоматизація розуміється як застосування програмно-технічних 
засобів, економіко-математичних методів і систем управління, частково або 
повністю звільняють людину від виконання рутинних операцій в процесах 
збору, перетворення, передачі і використання інформації. 

Метою автоматизації є підвищення продуктивності і ефективності 
праці, поліпшення якості інформаційної продукції і послуг, усунення 
одноманітних трудомістких і монотонних операцій. 

Для бібліотечної практиці притаманні такі основні переваги 
автоматизації: усунення рутинних ручних операцій, неминучих при обробці 
інформації; істотне прискорення процесів обробки і перетворення даних; 
підвищення точності облікових і звітних даних; розширення можливостей 
організації і різнобічного використання інформаційних ресурсів за рахунок, 
зокрема, використання високоорганізованих структур даних і систем 
управління ними; вивільнення часу працівників для вирішення творчих 
завдань. Однак, в бібліотечні технології автоматизація вносить також ряд 
додаткових переваг, відомих усім працівникам автоматизованих бібліотек 
[2, с. 34].  

Бібліотека являє собою заклад, який містить інтелектуальні цінності 
суспільства і забезпечує використання цих цінностей для цілей освіти, 
наукових досліджень і культурного розвитку особистості. Бібліотека грає 
важливу роль в навчально-виховної і науково-дослідній роботі закладу вищої 
освіти. Автоматизація і механізація бібліотеці – бібліографічних процесів 
покликані вирішувати такі завдання, як полегшення бібліотечної праці, 
підвищення її продуктивності, поліпшення обслуговування читачів. 

Поняття «сучасна бібліотека» має широкий зміст. Її основна відмінність 
від «традиційної бібліотеки» у використанні нових методів бібліотечного 
обслуговування на базі комп’ютерної технології, які дозволяють сучасному 
читачеві знайти необхідну інформацію в досить розвиненій сучасній 
бібліотечній системі. 

Теоретичні проблеми автоматизації бібліотеки – бібліографічні 
процеси, які носять комплексний багатогалузевий характер. 

Для бібліотеки, в силу її особливостей, соціальної спрямованості і 
пріоритетної ролі людського фактора особливу роль в процесі проектного 
дослідження і розробки грає етап допроектного дослідження, що вимагає 
ретельності і повноти проведення всіх основних його складових. Успішне 
вирішення проблеми побудови АБІС базується на оптимальному виборі або 
розробці програмно-апаратного забезпечення, вироблення ефективності 
автоматизованої технології і пов’язаного з нею комплексу інформаційно-
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лінгвістичних засобів і організаційно-управлінських рішень. Розробка 
основних компонентів АБІС проводиться відповідно до загальної метою 
автоматизації та завданнями об’єктів автоматизації, відповідно до обраних 
критеріїв ефективності на платформі системного аналізу та з урахуванням 
вимог сучасних інформаційних технологій. 

Всебічне, наукове обґрунтування і націлене на успішну практичну 
реалізацію рішення проблеми автоматизації бібліотечно-інформаційний 
систем вимагає дотримання базових принципів побудови АБІС і сукупності 
рекомендацій щодо практичного впровадження результатів розробки.  

Науково-методичної платформою ефективної побудови АБІС і мереж є 
наступні базові принципи: ідентичності, апаратурною сумісності, 
інтегрованості і модульності програмного забезпечення, технологічності 
однократності, корпоративності, мережевої інтеграції, моніторингу та 
управління, міжнародної кооперації [4 с. 37-38]. 

Отже, сучасна бібліотека безпосередньо пов’язана з розвитком 
інформатики та інформаційної техніці; інформаційні технології дозволяють 
набути їй сучасної, актуальної та оперативної установи в наданні інформації. 
Інформаційні технології в бібліотечній справі базуються на основі апаратних 
засобів і програмних продуктів.  

Апаратні засоби відносяться до числа опорних технологій. Опорні 
технології – це такі інформаційні технології які можуть застосовуватися в 
будь-якій сфері людської діяльності. 

Програмні продукти поділяються на операційні системи, призначені для 
користувача оболонки, допоміжні програми, комунікаційні програми, 
антивірусні програми. 

У меншій мірі можна віднести до опорних технології, так звані пакети 
функціональної обробці інформації. До них відносяться текстові і табличні 
редактори, системи управління базами даних, офісні інтегровані пакети, 
програми синтезу і розпізнавання мови і програмні продукти забезпечення 
розподіленої обробки інформації. В даний час у зв’язку з бурхливим 
розвитком наукових знань і числом професійних завдань виникає ієрархічна 
система управління, в тому числі система управління бібліотечно-

бібліографічними процесами; де на кожному ступені управління створюється 
автоматизоване робоче місце. В основу робочого систематизованого місця 
покладені принципи системності, гнучкості, стійкості, ефективності, де: 
системність, гнучкість, стійкість, ефективність. 

Ефективність досягається тільки при раціональній організації процесу і 
розмежуванням обов’язки між людиною і машиною. Автоматизоване робоче 
місце (АРМ) може бути: індивідуальне, групове, колективне. У більшості 
випадків стосовно бібліотечно-інформаційної галузі АРМ виступає в ролі 
таких різновидів – «користувача», «комплектатор», «бібліотекар», 
«бібліограф», «адміністратора мережі». 

АРМ насамперед повинні бути обладнані: технічним забезпеченням, 
програмне забезпечення, а також прикладні програми, забезпечення для 
організації професійних завдань бібліотечної інформаційної діяльності 
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(яскравим прикладом може служити автоматизована бібліотечно-

інформаційна система MARC і MARCSQL), інформаційне забезпечення, 
організаційне забезпечення, правове забезпечення, дотримання норм безпеки. 

Робота бібліотек неможлива без використання в своїй роботі 
можливостей системи Інтернет, її ресурсів і пошукових систем. Впроваджені 
такі пошукові системи Інтернет – Yandex, Rambler, Google тощо. 

Технологія пошуку в системі Інтернет має на увазі наявність каталогів і 
пошукових серверів. 

Найпростіший запит – формулювання фрази в рядку запиту. У відповіді 
отримуємо списки адрес документів, які зустрічають всі ці слова в різних 
відмінках, числах і словоформах. На початку списку виявляться документи, 
де слова запиту зустрічаються найбільшу кількість разів і стоять як можна 
ближче один до одного. А якщо необхідно отримати тільки ті документи, де 
слова фрази запиту стоять поспіль, необхідно їх узяти в лапки. Для додавання 
певних ознак і понять необхідно дописати до лапок дужки, де вказати через 
кому ці ознаки. Якщо необхідно обмежитися деякими словами з 
формулювання запиту, що підлягає пошуку візьмемо в дужки, а решта 
непотрібне винесемо за межі. 

З появою MARC-SQL бібліотеки знайшли нову можливість більш 
оперативного і якісного обслуговування користувачів і обробки документів 
[3, с. 69-70]. 

АІБС MARC-SQL відноситься до сімейства третього покоління і є 
продовженням розвитку автоматизованих інформаційних бібліотечних систем 
сімейства MARC. АІБС MARC-SQL забезпечує комплексну автоматизацію 
всіх бібліотечних процесів: комплектування літератури; створення і ведення 
електронного каталогу; систематизацію; обробку що надходять видань; 
довідково-інформаційне обслуговування; обслуговування читачів; облік 
бібліотечного фонду; міжбібліотечний абонемент. 

MARC-SQL складається з п’яти АРМ-ів: адміністратор, каталогізатор, 
пошук, комплектування та абонемент. 

У підсистемі «пошук» здійснюється 3 види пошуку: простий, 
розширений, фіксований, пошук по словникам [1, с. 31-34]. 

Отже, АІБС MARC-SQL дозволяє надати доступ через Інтернет до своєї 
бази даних для пошуку, перегляду та замовлення документів, навіть якщо ця 
база була створена за допомогою розрахованого на одного користувача або 
мережевого варіанту АІБС MARC. Через MARC-SQL користувач може 
звернутися на Web-сервер бібліотеки. АІБС MARC-SQL – продукт MARC-

Web, яка дозволяє користувачам мати доступ до інших баз даних через 
Інтернет.  

Всебічне наукове обґрунтування процесу інформатизації бібліотечної 
діяльності націлене на успішну практичну реалізацію рішення проблеми 
автоматизації бібліотечно-інформаційний систем вимагає дотримання 
базових принципів побудови АБІС і сукупності рекомендацій щодо 
практичного впровадження результатів розробки.  
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СУТЬ КАТЕГОРІЙ УПРАВЛІННЯ ТА СЛУЖБИ ІНФОРМАЦІЇ  
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ АБО  ІНШИМИ 

ПЕРВИННИМИ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Актуальність теми зумовлена тим, що розвиток продуктивних сил 
суспільства супроводжується поглибленням поділу праці, що породжує 
об’єктивну необхідність координації різних видів і різновидностей праці в 
добре організованих соціально-ринкових системах. Управління є необхідним 
елементом ефективної форми організації колективної діяльності людей. Воно 
має місце скрізь, де виникає необхідність впливу на об’єкт або на певну 
систему з метою її упорядкування або переведення її з одного стану в інший. 
Тому управління необхідно здійснювати практично на всіх стадіях 
виробництва.  

У системі суспільного виробництва управління здійснюється в різних 
його видах. Це технічне управління природними і технологічними процесами: 
подача електроенергії, рух літаків, обробка деталей тощо. Це державне 
управління соціально-економічними процесами в суспільстві через різні 
інститути – правову систему, міністерства, відомства, місцеві органи влади та 
ін. Це ідеологічне управління, яке включає донесення до відома членів 
суспільства, різних організацій, зокрема комерційних, визначених концепцій 
їх розвитку [2]. Це господарське управління виробничою й економічною 
діяльністю різних організацій, які функціонують у системі ринкових 
відносин. Господарське управління враховує складність соціально-ринкових 
систем, різновидність факторів, що впливають на їх організацію, підвищену 
рухли- вість внутрішніх елементів, здатність до самовдосконалення, 
підвищення свого організаційного рівня. Виходячи з принципу системного 
підходу, управління можна визначити як цілеспрямовану діяльність людини, 
за допомогою якої вона впорядковує і підкоряє своїм інтересам елементи 
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внутрішнього і зовнішнього середовища об’єкта управління.  
Елементи, на які спрямована ця діяльність, створюють об’єкт 

управління, який має, як правило, параметри як в просторі, так і часі. 
Об’єктами такого виду управління, перш за все, є різні форми суспільних 
відносин, поведінки і діяльності людей. На підприємстві об’єктами 
управління виступають також всі матеріальні й грошові ресурси. У зв’язку з 
цим широко використовуються такі поняття, як управління фінансами, 
маркетингом, науково-технічним прогресом, якістю праці і продукції, 
ефективністю виробництва тощо. Управління можна трактувати як 
цілеспрямовану діюна об’єкт зметою змінити його стан або поведінку в 
зв’язку зізміною обставин  

Управління підприємством або іншими первинними суб’єктами 
господарювання – це постійний і системний вплив на діяльність його 
структур для забезпечення узгодженої роботи і досягнення кінцевого 
позитивного результату. Близькимдо згаданого є визначення процесу 
управління як діяльності об’єднаних у певну структуру суб’єктів управління, 
направленої на досягнення поставленої мети управління шляхомреалізації 
певнихфункцій і використання відповідних методів і принципів управління. 
Правильно спроектований процес управління забезпечує успіх організації [5]. 

Об’єктивну необхідність управління будь-яким суб’єктом 
господарювання зумовлено процесами поділу праці у виробництві чи в іншій 
діяльності. Розрізняють дві форми поділу праці: горизонтальну та 
вертикальну. Горизонтальна – це поділ праці через поділ трудових операцій 
на окремі завдання. Результатом горизонтального поділу праці є формування 
підрозділів підприємства (фірми), які виконують певні частини загального 
трансформаційного процесу Оскільки роботу на підприємстві (фірмі) 
поділено між окремими підрозділами та окремими виконавцями, хтось має 
координувати їх дії, щоб досягти загальної діяльності. Тому виникає потреба 
у відокремленні управлінської праці від виконавчої. Отже, необхідність 
управління пов’язана з процесами поділу праці на підприємстві (фірмі). 

 Управління, що є діяльністю спрямованою на координацію роботи 
інших людей (трудових колективів), є складною системою [1]. Диференціація 
та координація управлінської праці, формування рівнів управління 
здійснюється за допомогою вертикального поділу праці.  

Поняття «інформаційна служба» є досить загальним і має різнобічне 
застосування. Воно охоплює різні принципи, цілі, види діяльності і функції. 
Поняття «інформаційна служба» вживається вільно і в різних значеннях, 
незважаючи на те, що даний термін складний для розуміння. Він означає як 
функцію, так і людей, які її виконують: він визначає соціальний посадовий 
стан і одночасно є навчальною дисципліною і галуззю наукових досліджень.  

Фундаментальний оксфордський словник англійської мови вперше 
виданий ще у 1933 р., дає такі тлумачення: це спосіб та манера спілкування з 
людьми (працівниками);  це влада та мистецтво керівництва;  це вміння та 
адміністративні навички в організації ефективної роботи апарату управління 
(служб працівників);  це орган управління, адміністративні одиниці, служби і 
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підрозділи.  
 З наукової точки зору, служба інформації – це уміння використовувати 

об’єктивні закони і закономірності, які використовуються в галузі 
управлінської діяльності [7]. Служба інформаціїї розглядає підприємство не 
тільки як технологічну ланку суспільного виробництва, а й як соціально-

виробничу підсистему ринкових відносин.  
1. Як процес – інтеграційний, за допомогою якого професійно 

підготовлені спеціалісти формують організації і керують ними.  
2. Як функції управління, за допомогою яких менеджери забезпечують 

умови для ефективної праці робітників організації:  планування – виявляють 
цілі, завдання забезпечують єдину направленість зусиль колективу;  
організування – проектування структури організації, визначення конкретних 
завдань, розподіл їх між працівниками;  координування – взаємоузгодження 
дій різних підрозділів і працівників;  мотивування – створення системи 
стимулів, завдяки якій дії працівників будуть спрямовані на досягнення 
поставленої мети;  контролювання – безперервне порівняння фактичних 
результатів роботи підлеглих із запланованими результатами, оцінка і 
коректування їх діяльності.  

3. Як люди, керуючі організацією, – це керівники ринкової орієнтації, 
які своєчасно реагують на кон’юнктуру і динаміку пропозицій.  

4. Як орган або апарат управління є складовою частиною організацій. 
Головне завдання – ефективне використання і координація всіх ресурсів 
організації.  

5. Як наука управління, основу якої складає вся сума накопичених знань 
у вигляді концепцій, теорій, принципів і форм управлінської діяльності. 
Виявляє фактори і умови, за яких спільна праця людей є найбільш корисною.  

6. Як мистецтво управління базується на тому, що організації – це 
складні системи, на функціонування яких впливають різні фактори. Цей 
процес потребує розвитку особистих якостей менеджера.  

Аналіз різних визначень служби інформації, а також дослідження 
проблем на мікрорівні в умовах становлення і розвитку ринкових відносин в 
Україні дає можливість, на думку доктора економічних наук А.В. Шегди, 
сформулювати таке його визначення: служба інформації – це функція 
управлінського апарату розвинутого сучасного виробництва з використання 
законів і закономірностей суспільного розвитку, які дозволять організувати 
ефективне, конкуренто спроможне виробництво в умовах, коли постійно 
змінюється зовнішнє і внутрішнє середовище життєдіяльності [3].  

Служба інформації поширена скрізь, де має місце будь-яка діяльність, 
але з найвищим ефектом здійснюється за умов вільного підприємництва, де 
переважає ринковий тип господарювання. Тому його можна розглядати як 
сукупність стратегій, філософій, принципів, методів, засобів і форм наукового 
керівництва будь-якою діяльністю з метою підвищення її ефективності та 
задоволення ринкових потреб споживачів. Його складовими є теорія 
керівництва, мистецтво управління і практичний досвід управління [5]. 
Можна розглядати як єдине ціле, що складається з елементів (частин). І 
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такими частинами є цілі і принципи менеджменту, функції, методи 
менеджменту, курси менеджерів, структура управління бізнесом, техніка і 
технологія управління, інформація в менеджменті. Сучасна система поглядів 
на управління відома як “тиха управлінська революція”, тому що вона не 
руйнує ті системи і методи менеджменту, які уже склалися, а постійно 
доповнює їх та пристосовує до нових умов. Її початок співпадає зі вступом 
розвинутого суспільства в інформаційну стадію. Основні складові успіху 
лежать не в середині, а на зовнішній стороні того чи іншого суб’єкта 
господарювання (фірми). Успіх залежить від того, наскільки вдало фірма 
пристосовується до зовнішнього середовища. Ситуаційний підхід є відповідь 
на вплив зовнішнього середовища. Організаційні механізми пристосовуються 
до виявлення нових проблем і прийняття нових рішень. Втіленням нового 
підходу є стратегічне управління, яке передбачає доповнити планування 
потенціалуфірми розробкою її стратегії, враховуючи прогнози її майбутнього 
стану. Зміна ситуації викликає зміну стратегії. Нова концепція управління 
диктує свої умови персоналу, нову управлінську культуру (прагнення до 
радикальних змін; готовність до ризику, орієнтацію на розвиток нових 
ефективних можливостей тощо).  
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БІБЛІОТЕЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Роль бібліотек у культурному житті суспільства обумовлена їх 
загальнодоступністю, можливістю безкоштовного користування 
інформаційно-бібліотечними ресурсами. На цьому заснована соціально-

адаптаційна функція бібліотек, їх стабільний вплив на суспільну свідомість та 
культуру. Бібліотека як культурний інститут характеризується сьогодні 
ускладненням функціональної спрямованості діяльності [1].  

На етапі стрімкого впровадження цифрових технологій у всі сфери 
суспільного життя проблеми управління сучасною бібліотекою є надзвичайно 
актуальними. «Сучасна бібліотека потребує такої моделі управління 
(менеджменту) та структури, які були б здатними системно підтримувати в 
колективі інноваційну активність для реалізації традиційних та інноваційних 
завдань, забезпечення конкурентоспроможності на ринку інформаційних 
продуктів і послуг, розкриття багатопланового потенціалу. Виконання цих 
умов дозволить не лише розв'язати проблеми з конкретними реформами, а й 
створить основу для розробки та впровадження системних нововведень [2]. 

Сутність бібліотечного менеджменту – визначення місії бібліотеки та 
пріоритетів стратегічного розвитку (напрямів) і тактики (методів) управління 
бібліотекою. Як зазначає Т. Вилегжаніна «Сучасна бібліотека – складна 
система і потребує професійного управління, яке охоплює всі сторони її 
виробничо-господарської й соціальної діяльності, забезпечує ефективне 
функціонування на основі планомірного здійснення комплексу організаційних, 
виробничих, технологічних, соціальних та виховних заходів» [3]. 

Концепція бібліотечного менеджменту отримала свій розвиток 
наприкінці XX ст. (90-ті рр. XX ст.) і широко висвітлена в роботах 
І. Суслової, яка запропонувала концепцію бібліотечного менеджменту, суть 
якого полягає «в ефективному використанні людського потенціалу, 
спрямованого на розвиток здібностей персоналу до спільних дій, 
невіддільність від організаційної культури, заснованої на чесності та довірі до 
людей, еволюційний характер розвитку систем і методів, доповнення 
сформованих структур і поступове їх пристосування до нових умов, 
передбачення змін, гнучкість і екстреність управлінських рішень на основі 
підприємливості, ініціативи, творчості, пріоритет стратегічної спрямованості 
управління» [4, с. 23]. 

Бібліотечний менеджмент визначає наступні напрями діяльності: 
•  техніко-технологічна діяльність, що активно втілюється шляхом 

застосування та освоєння у бібліотеці нових технічних засобів, комп’ютерних 
технологій, створення інноваційних груп, нових відділів; 

•  управлінська діяльність з координації дій у внутрішньому середовищі 
бібліотеки, забезпечення узгодженості технологічних процесів і дій 
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працівників з метою досягнення конкретних результатів; 
•  управлінська діяльність з організації взаємодії бібліотеки із зовнішнім 

середовищем, зокрема взаємовідносини з користувачами, партнерами, 
спонсорами. 

В організації управління діяльністю бібліотеки важливе значення на 
часі має виконання основних функцій, серед яких: 

•  координаційна функція управління, що проявляється у погодженні з 
цілями та термінами дій, розподілі бібліотечних ресурсів, об’ємів та видів 
робіт між працівниками, підрозділами та бібліотеками для уникнення 
дублювання; 

•  функція регулювання – підтримка рівня роботи, окремого процесу у 
заданому режимі, які визначаються технологічними інструкціями та 
регламентуючими документами (статут, положення, посадові інструкції інші 
нормативні документи). 

Важливе значення у бібліотечному менеджменті має наукова 
організація праці (НОП), що включає комплекс заходів із забезпечення 
раціонального впорядкування діяльності, впровадження якої є реалізація 
комплексу організаційних, технічно-економічних, соціально-психологічних, 
санітарно-гігієнічних заходів, що забезпечує покращення умов бібліотечної 
праці та його ефективності. Високу якість роботи забезпечує саме вдала 
наукова організація праці: чітка регламентація праці та її оцінка, ритмічність, 
розподіл та кооперація, ротація кадрів, можливість відпочинку та відновлення 
працездатності, наявність резерву кадрів. 

Сучасний бібліотечний менеджмент має особливе значення у зв’язку з 
динамікою розвитку діяльності бібліотеки та визначає його головні напрями: 
стратегічний менеджмент; інноваційний менеджмент; управління 
персоналом; соціально етичний маркетинг [5]. Окрім того, важливим є такий 
напрям як ситуативний менеджмент, що утверджується як дієвий засіб 
управління організацією та має переваги у застосуванні гнучкості змісту, 
форм і методів управління. Ситуативний менеджмент надає можливість 
здійснювати адекватний аналіз конкретної ситуації, пошук альтернативних 
рішень, обирання найприйнятнішого варіанту дій в існуючій ситуації, що є 
важливим для адаптації бібліотеки до нового соціально-економічного 
середовища [6]. 

В цифрову епоху актуалізується інформаційний менеджмент, який 
розглядається як новий тип управління бібліотекою на основі комплексного 
використання всіх видів інформації: науково-дослідної, технологічної, 
матеріально-технічної, кадрової, фінансової із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій. 
Отже, сьогодні бібліотеки, як соціокомунікаційні установи, 

трансформуються, все більше набуваючи ознак інформаційних центрів, що 
функціонують в умовах цифровізації суспільства та забезпечують 
споживачам інтелектуального продукту високий рівень інформаційного 
сервісу. В таких умовах бібліотечний менеджмент сприятиме ефективному 
функціонуванню бібліотек в єдиному інформаційно-комунікаційному 
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просторі України, що є найважливішим завданням сучасного інформаційного 
середовища. 
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РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ 

 

Нині відбувається посилення конкуренції на рівні туристичних 
дестинацій, що обумовлює важливість і необхідність глибшого і всебічного 
вивчення конкуренції на макро- і мезорівні. Особливо це важливо з точки 
зору розвитку виїзного туризму, тому що на світовому туристичному ринку 
Україна повинна виступати як надійний провідник для своїх громадян. 
Поняття конкурентоспроможності визначається дослідниками по-різному. 
М. Портер визначає конкурентоспроможність як властивість товару, послуги, 
суб'єкта ринкових відносин виступати на ринку нарівні з присутніми там 
аналогічними товарами, послугами й конкуруючими суб'єктами ринкових 
відносин. Н.З. Сафіуллін, Л.Н. Сафіуллін визначають конкурентоспроможність 
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як відношення між елементами системи виробничих відносин з приводу 
порівнянь оптимальності та прибутковості їх господарської діяльності, 
вираженої в здатності витримувати конкуренцію в системі ринкових 
відносин. 

Для того, щоб туристична індустрія була конкурентоспроможною, 
необхідно, щоб були конкурентоспроможними не тільки окремі підприємства 
туристичної індустрії, а й рівень розвитку був збалансований. Це означає, що 
на мікро-, мезо- і макрорівні туристичної індустрії повинен проявлятися 
синергетичний ефект, тобто повинні формуватися нові системні властивості 
туріндустрії. Зокрема, для туризму синергетичний ефект проявляється у 
формуванні турпродуктів, які створюються спільно декількома 
підприємствами туріндустрії, наприклад, туроператором, авіакомпанією і 
готелем. Якщо в дестинації існують привабливі туристичні ресурси і є 
необхідні місця розміщення, але немає якісних засобів доставки туристів, 
немає доріг, то така дестинації буде неконкурентоспроможною і неможливо 
буде забезпечити достатній туристський потік. 

У туризмі безпосередньо конкурують між собою ті підприємства 
туріндустрії, які виробляють аналогічні туристські продукти або продукти-

субститути (готелі, авіакомпанії, туроператори і т.ін.). У зв'язку з тим, що 
турпродукт являє собою сукупність послуг, які пропонують різні 
підприємства туріндустрії, то поряд з конкуренцією у сфері туризму слід 
говорити і про систему економічної координації діяльності суб'єктів 
туристичного ринку (між туроператорами і готелями, туроператорами та 
авіакомпаніями). Таким чином, можна зробити висновок про те, що в рамках 
туристичної індустрії між суб'єктами туристичного ринку існують як чітко 
виражена конкуренція, так і економічна координація діяльності. Економічна 
координація або співпраця має сенс тільки тоді, коли мета не може бути 
досягнутою в поодинці або коли неможливо будь-яке рішення купити на 
ринку. Співпраця починається, як правило, тільки після того, як вивчені всі 
можливі шляхи зростання всередині підприємства туріндустрії.  

Зараз посилюється конкуренція на світовому туристичному ринку на 
всіх рівнях. Це пояснюється багатьма причинами, в тому числі:  

- фінансово-економічною кризою, яка сприяє загальному зниженню 
світових туристичних потоків; - появою на ринку нових учасників 
туристичних дестинацій, які активно просувають себе як привабливі 
туристичні напрямки і перетягують на себе істотну частку туристичних 
потоків, наприклад, країни Південно-Східної Азії, Африки;  

- виникненням нових форм проведення дозвілля, які з'являються в 
місцях постійного проживання потенційних туристів і тим самим зменшують 
потребу в традиційних подорожах, що веде до скорочення туристичних 
потоків і посилення конкуренції за споживача; - зниженням темпів зростання 
туристичних потоків, що викликає посилення конкурентної боротьби за 
ринкову частку; - зростанням кількості однотипних порівнянних за 
споживчими якостями туристичних продуктів (субститутів), що призводить 
до насичення пропозиції на туристичному ринку. Однією з особливостей 
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розвитку міжнародного туризму є його глобалізація.  
Діяльність підприємств на ринку туристичних послуг залежить від 

впливу багатьох факторів, Фактори, що впливають на 
конкурентоспроможність, представляють матеріальні і нематеріальні умови, 
які впливають на формування попиту та пропозиції на послуги підприємства. 
В залежності від конкретних значень цих факторів підприємство може 
отримати сприятливі, або несприятливі для створення і підтримання 
конкурентних переваг умови діяльності. 

Традиційно фактори поділяють на зовнішні (стосовно організації) і 
внутрішні. Це найбільш великі групи факторів. Всі інші фактори, що 
класифікуються за будь-якими іншими ознаками так чи інакше можна 
віднести до цих двох найбільших кластерів. 

При розробці концепцій підвищення конкурентоспроможності на будь-

якому рівні туризму необхідно використовувати системний підхід і 
координувати конкурентоспроможність суб'єктів туристичного ринку на всіх 
рівнях. При правильній організації координації між суб'єктами туристичного 
ринку можна суттєво підвищити конкурентоспроможність туристичної 
системи в цілому. При подальшому вивченні конкуренції в туризмі необхідно 
виявити та систематизувати основні підходи до оцінки 
конкурентоспроможності на різних рівнях. 

Таким чином, специфіка та особливості конкуренції в туризмі 
обумовлені тісним взаємозв'язком і взаємозалежністю між різними рівнями 
конкуренції в туризмі. Синергетичний ефект конкурентоспроможності 
туристичної системи з'являється тоді, коли конкурентоспроможність 
забезпечується на всіх рівнях. 
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КОМУНІКАТИВНИЙ ДОСВІД СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНА-НАТО 

 

Комунікативний досвід співпраці України з НАТО на сучасному етапі 
закріплено нормативно-правовою  базою співробітництва Україна - НАТО. 
Взаємини НАТО з Україною зародилися 10 березня 1992 року, коли 
М. Вернера як генсек НАТО запросив представників нашої країни до 
співпраці у Раді євроатлантичного партнерства (далі РЄАП) [1]. 
Основоположними документами, що визначають зміст, характер і створюють 
договірно-правову основу відносин так званого «особливого партнерства» 
України з НАТО та якими регулюється співробітництво України з Альянсом є 
Рамковий документ Програми НАТО «Партнерство заради миру» [2] (далі 
ПЗМ) (започатковано 10 січня 1994 року, Україна приєдналася 8 лютого 
1994 року), Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО від 
9 липня 1997 року [3], Декларація про її доповнення від 21 серпня 2009 року 
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[4] та Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 
1 липня 2010 року [5].  

Комунікативна сутність рамкового документа «Програма ПЗМ» 
передбачає досягнення низки цілей, які можна інтерпретувати як: заходи із   
організації публічного контролювання збройних сил учасників; сприяння 
підвищенню готовності та здатності приймати активну участь у операціях під 
патронатом ООН та ОБСЄ; розширення співпраці у мілітаристичному секторі 
задля реалізації планування маневрів та військової підготовки; підтримка 
відкритості у плануванні національної оборони, наповненні бюджету армій [2]. 

Положеннями прийнятої Хартії про особливе партнерство встановлено, 
що між НАТО та Україною забезпечується активна політична комунікація 
між Україною та Альянсом та діє Комісія Україна – НАТО, під егідою якої 
функціонують спільні робочі групи співробітництва Україна – НАТО з 
питань воєнної реформи, оборонно-технічного співробітництва, планування 
на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру, з питань наукового 
співробітництва та з юридичних питань. Відповідно до Декларації про 
доповнення Хартії, під егідою КУН також розробляються Річні національні 
програми співробітництва Україна-НАТО (РНП) [4]. 

Закон України «Про напрямки внутрішньої і зовнішньої політики», 
який закріплював позаблоковий статус України та фіксував намір України як 
європейської позаблокової держави продовжувати конструктивне 
партнерство з Альянсом, засвідчив свою недієвість у ситуації з зовнішньою 
агресією з боку Російської Федерації. З огляду на це 23 грудня 2014 р. 
український парламент ухвалив Закон України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо відмови України від здійснення політики 
позаблоковості», що дозволило відкрити нові перспективи отримувати 
допомогу від НАТО для превентивної протидії військовим агресіям у 
майбутньому. У той же час, до статті 8 Закону України «Про напрями 
внутрішньої і зовнішньої політики» була внесена норма, що основними 
напрямами державної політики з питань національної безпеки України є: у 
зовнішньополітичній сфері – проведення активної міжнародної політики 
України з метою, зокрема, поглиблення співпраці з Організацією 
Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних 
для набуття членства у цій організації» [5]. 

У джерелах з Рішень йдеться про визначення питань, ухвалень та інших 
документів стосовно партнерства НАТО з Україною [6]. 

Місія України при НАТО – дипломатичне представництво при 
міжнародній організації, що функціонує для підтримки сталої та дієвої 
співпраці НАТО з Україною  та участі у Раді Євроатлантичного Партнерства, 
заради імплементації та виконання Хартії про особливе партнерство між 
Україною та НАТО, що була прийнята 9 липня 1997 року у Мадриді [9]. 

Аналізуючи комунікативну практику Місії України при НАТО, стає 
зрозумілим, що вона узгоджується з положеннями Конституції України та 
українським законодавством загалом, інтернаціональними угодами України, 
указами Президента та уряду, договором між Україною та НАТО. 
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Кажучи про діяльність Місії, треба сказати про завдання, які покладені 
до її виконання, а саме: сприяння співробітництва України-НАТО в 
реформуванні сектору безпеки та оборони, участі в програмах, участі і 
діяльності у військовій, військово-технічній сферах та у оборонній реформі; 
встановлення урядових контактів, виконавчої влади країни з органами РЄАП 
та структурами Міжнародного секретаріату НАТО [7]. 

Отже, кажучи про сформованість комунікативної культури між 
Україною та НАТО, то суверенна, незалежна Україна, дотримуючись 
принципів верховенства права та демократії, зарекомендувала себе 
невід’ємною складовою євроатлантичної безпеки. Відносини між НАТО і 
Україною беруть свій початок в 1990-і роки, і з тих пір вони стали одним з 
найбільш істотних партнерств НАТО. З 2014 року, внаслідок російсько-

українського конфлікту, було активізовано співпрацю у важливих областях. 
Налагодження конструктивної комунікації почалося після закінчення 

«холодної війни», коли Україна приєдналася до Ради північноатлантичного 
співробітництва (1991 рік) і програми «Партнерство заради миру» (1994 рік). 

Комунікація інтенсифікувалася після підписання Хартії про особливе 
партнерство 1997 року, відповідно до якої для розвитку співпраці була 
заснована Комісія НАТО-Україна (КНУ). 

Декларація про доповнення Хартії про особливе партнерство між НАТО 
і Україною, підписана в 2009 році, доручила КНУ, через Річну національну 
програму Україна, сприяти зусиллям України щодо подальшого проведення 
реформ, спрямованих на реалізацію євроатлантичних прагнень України 
відповідно до рішень зустрічі НАТО у верхах 2008 року в Бухаресті. 

Згодом відбувається поглиблення взаємовигідного співробітництва, при 
цьому Україна бере активну участь в операціях та місіях під проводом НАТО. 
Пріоритет надається підтримці всебічних реформ в секторі безпеки і оборони, 
які мають життєво важливе значення для демократичного розвитку України і 
для зміцнення її здатності забезпечувати самооборону. 

У відповідь на російсько-український конфлікт НАТО посилила 
підтримку в області зміцнення потенціалу та створення сил і засобів в 
Україні. Країни НАТО продовжують засуджувати незаконну анексію Росією 
Криму та її дестабілізуючу і агресивну діяльність на сході України і в регіоні 
Чорного моря. НАТО збільшила свою присутність на Чорному морі і 
активізувала морське співробітництво з Україною і Грузією. 

Після зустрічі НАТО у верхах у Варшаві в липні 2016 року надається 
Україні практична підтримка включена у Всеохоплюючий пакет допомоги 
для України. У червні 2017 року парламент України прийняв закон, який 
відновлює курс країни на членство в НАТО як стратегічну мету зовнішньої 
політики і політики безпеки. Президент Зеленський підкреслив своє 
прагнення дати новий імпульс взаємодії України  з НАТО завдяки ряду 
реформ, кількість та  якість котрих була високо оцінена представниками як 
ЄС, так і військово-політичного блоку НАТО, котрі,  в свою чергу, виступили 
з тим, що Україна буде членом НАТО, але потрібно більш сфокусуватися на 
реформах, а в свою чергу, країни Альянсу будуть й надалі підтримувати 
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Україну до євроінтеграції та членства з Альянсом. 
У своїх зусиллях з розвитку співпраці з країнами НАТО щодня 

комунікує з сотнями експертів, політиків, журналістів, студентів та членами 
Альянсу в цілому світі. Відділ громадської дипломатії НАТО демонструє 
ефективну роботу на випередження нових комунікаційних викликів для 
суспільства, цей досвід доцільно врахувати в комунікативній практиці Місії 
України при НАТО. Завдяки зборам експертів на форумах публічної 
дипломатії, форумах соціальних медіа, щорічних публічних подіях та 
стратегічних конференціях з комунікації акумулюється досвід, який поліпшує 
комунікативну позицію НАТО як в світі, так і в Україні. Комунікативна 
культура співпраці НАТО-Україна продовжує розвиватися та адаптуватися – 

10 років тому почалась спільна робота над цифровою присутністю. У 2015 
році відділ громадської дипломатії НАТО запустив свою нову програму 
вимірювання та оцінки інформації, а з 2018 року разом з партнерами шукає 
нову інтегровану модель комунікації, щоб посилити конструктивний підхід та 
спрямованість на роботу з українським народом. 
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6. Україна відмовилася від позаблокового статусу [Електронний ресурс] 
: інтернет-видання «Українська правда». - Режим доступу: 
https://www.pravda.com.ua/news/2014/12/23/705299. 

7. Місія України при НАТО [Електронний ресурс] : сайт на порталі 
Міністерства закордонних справ України. – Режим доступу:  
https://nato.mfa.gov.ua/. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК РЕФЕРАТИВНИХ ВИДАНЬ 

 

Реферування, як один з видів обробки документів, відіграє важливу 
роль у нинішній час, тому що воно є одним із важливих прийомів науково-

дослідної роботі. Цей технологічним процесом є дуже затребуваним серед 
науковців та широко використовується у видавничій, інформаційній та 
бібліографічній діяльності. Особливе місце реферування займає у роботі 
всеукраїнських, галузевих і регіональних органів інформації, які займаються 
підготовкою й випуском реферативних журналів, реферативних збірників, 
експрес-інформації. 

На теперішній час, в умовах постійного зростання інформаційних 
масивів, найбільш гостро постає потреба ознайомлювати спеціалістів різних 
галузей знань з науковими роботами, наданими у згорнутому вигляді. 
Основною проблемою, що стоїть на сучасному етапі перед вітчизняними 
науковцями є формування національних інформаційних ресурсів. 
Реферативні видання являють собою одну із складових інформаційних 
ресурсів і постають зручним джерелом наукової, технічної, економічної 
інформації. їх пріоритетом є можливість надавання інформації не хаотично, а 
системно, у відповідності з рубрикацією. Це дозволяє ефективно проводити 
інформаційний пошук, оперативно отримувати релевантну інформацію і, 
таким чином, продукувати нові знання. 

В епоху інформатизації суспільства інформаційні потоки перевищують 
можливості людства щодо їхнього ефективного використання. Впровадження 
інформаційних систем, ефективних засобів і методів переробки та пошуку 
інформації дають можливість користувачам з інформаційного масиву вибрати 
необхідну релевантну інформацію. 

Обсяги наукової літератури постійно збільшуються. На сьогодні в світі 
виходить близько 60 тис. журналів з природничих, технічних і суспільних 
наук, медицини та сільського господарства, що можна віднести до категорії 
наукових. У журналах щорічно публікуються 2,5-3 млн. статей [1, с. 57]. 

Реферування – це інтелектуальний творчий процес, що потребує 
осмислення, аналітико-синтетичної переробки інформації та створення 
нового документа – реферату, що має специфічну мовно-стилістичну форму 
[2, с. 17]. 

Методика реферування полягає у послідовному здійсненні операцій, 
пов’язаних з оцінкою, відбором, аналізом і узагальненням відомостей, які 
містяться у первинному джерелі. Процес реферування базується на виконанні 
цих логічних операцій. 

Результатом реферування документів є вторинні документи – реферати. 
В працях сучасних науковців визначення поняття «реферат» 

поповнилось рядом суттєвих ознак, які краще розкривають його суть. 
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Т.Г. Горбаченко визначає, що «реферат, як короткий виклад змісту 
окремого документа, його частини чи сукупності документів, який містить 
основні відомості та висновки, а також кількісні та якісні дані щодо об’єкта 
опису, а реферування це процес складання реферату» [3, с. 229]. 

Н.М. Кушнаренко зазначає, що «реферат – це стислий виклад змісту 
первинного наукового документа з основними фактичними відомостями та 
висновками і без інтерпретації чи критики» [4, с. 238]. 

Фахівцю будь-якої галузі потрібні не документи, а інформація – факти, 
концепції тощо. Факти є змістовною основою реферату, це є його 
принциповою відмінністю від усіх інших інформаційних документів 
[5, с. 112].  

У нашій державі існують спеціальні інформаційні установи, що 
складають систему інформаційного забезпечення користувачів 
документальною інформацією універсального, галузевого, проблемно-

тематичного змісту. 
На сьогодні системі реферування української наукової літератури 

приділяється велика увага. Службою реферування Національної бібліотеки 
України ім. В.І. Вернадського та Службою реферування Інституту проблем 
реєстрації інформації – двох найбільших інформаційних установ НАН 
України із залученням Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
ім. В.О. Сухомлинського, Національної наукової медичної бібліотеки 
України, Державною науково-технічною бібліотекою України постало 
завдання, щодо створення системи реферування української наукової 
літератури. Мета створення системи реферування української наукової 
літератури – досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності 
інформування суспільства про наукові напрацювання вітчизняних учених і 
фахівців. 

Узагальнюючі зазначене вище, можна підсумувати, що реферування є 
видом мікроаналітичного згортання інформації, у процесі якого отримуються 
вторинні документи, які служать безпосередньо джерелами інформації. 
Основним завданням реферування є максимально точно відобразити та 
детально розкрити зміст первинних документів. Реферати дозволяють 
прискорити відбір документів, призначених для використання, забезпечують 
підвищення ступені точності, повноти інформації, дають можливість 
оперативного інформування споживачів, є засобами поточного інформування, 
щодо нових досягнень науки і техніки. 
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КОРОТКИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ТВОРЧОСТІ  

РАФАЕЛЯ САНТІ 

 

У доповіді аналізуються студії дослідників творчості Рафаеля Санті: 
Джорджо Вазарі, Джуліо Карла Аргана, Сьюзі Ходж.  

Протягом п’яти століть стиль живопису Рафаеля Санті (1483–1520) 

вважається вершиною художньої творчості та втіленням класичного 
мистецтва, в якому краса поєдналася з гармонією. Шедеври митця є 
безцінною складовою світового мистецтва, які продовжують захоплювати та 
надихати і в наш час. Творчу спадщину геніального художника складає 
велика кількість картин, декоративних та архітектурних робіт, портретів, 
фресок, але велику частину своєї творчості Рафаель присвятив вивченню та 
вдосконаленню образу Мадонни. Саме тому особливості творчості Рафаеля 
викликали такий інтерес і в минулому, і в сьогоденні.  

Першим фундаментальним дослідженням творчості Рафаеля слід 
вважати працю першого історіографа італійського Ренесансу Джорджо Вазарі 
(1511–1574) «Життєпис найбільш знаменитих живописців, скульпторів та 
зодчих». Книга побачила світ у 1550 р.; друге, розширене і доповнене 
видання – у 1568 р. Її окремий розділ був присвячений життю і творчості 
Рафаеля Санті.  

Дж. Вазарі розпочав життєпис геніального художника з його дитячих 
років, коли першим вчителем майбутнього «титана Відродження» був його 
батько Джовані Санті (1435–1494) – художник, ювелір та поет. Саме батько 
відкрив у синові майбутній талант художника і влаштував Рафаеля на 
навчання в майстерню відомого італійського художника П’єтро Перуджино 
(1446–1524) [2, с. 276]. Дж. Вазарі зазначав, що Рафаель, вивчаючи та 
наслідуючи манеру Перуджино настільки перейняв його стиль, що створені 
ним копії не відрізнялися від оригіналів [2, с. 277]. В Умбрії Рафаель створив 
свої перші відомі роботи: «Сон лицаря» (1503–1504), «Три грації» (1504–
1505), «Мадонна Конестабіле» (1504), «Заручення Марії» (1504) та інші. 

Розглядаючи творчість Рафаеля у Флоренції, Дж. Вазарі писав, що 
Рафаелю випала нагода ознайомитися з роботами Леонардо да Вінчі (1452–
1519) та Мікеланджело Буонаротті (1475–1564), про творчість яких він 
неодноразово чув. Саме вивчення робіт цих геніальних майстрів призвело до 
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кардинальної зміни стилю і самого Рафаеля [2, с. 281]. До найкращих робіт, 
створених художником у Флоренції, відносять: «Портрет Маддалени Доні» 
(1505), «Портрет Анджело Доні» (1505–1506), «Мадонна в зелені» (1506), 
«Мадонна зі щигликом» (1506), «Прекрасна садівниця» (1507) та інші.  

Велику частину життєпису Рафаеля Дж. Вазарі присвятив його 
творчості у Римі, куди він переїхав у 1508 р. за протекцією Донато Браманте 
(1444–1514). Дж. Вазарі писав, що в цей період свого життя і творчості 
живописець вивчав шедеври багатьох відомих художників, скульпторів та 
архітекторів епохи Ренесансу, а також приділив багато уваги мистецтву 
античності [2, с. 279]. Саме в Римі остаточно сформувалась творча манера 
геніального художника. Рафаель нарешті зрозумів, що живопис складається 
не тільки з зображення оголеного тіла, а й що у нього велике поле діяльності, 
і, що видатними художниками можуть бути й ті, хто добре можуть втілити 
продумані задуми та виразити себе в створеній роботі [2, с. 310].  

У «Життєписах» Дж. Вазарі проаналізував та описав такі видатні 
роботи Рафаеля, як: «Ватиканські станці» (1508–1511), «Портрет Папи Юлія 
ІІ» (1511), «Портрет Папи Лева Х з кардиналами Людовиком де Россі та 
Джуліано де Медичі» (1518), «Перетворення Христа» (1517–1520) та багато 
інших. Особливо Дж. Вазарі відмітив вівтарний образ, який Рафаель створив 
на замовлення монастиря Святого Сикста в місті П’яченца – «Сикстинська 
Мадонна» (1513–1515). Він зауважив, що Рафаель створив річ воістину 
надзвичайну та єдину в своєму роді [2, с. 305].  

У 1968 р. виходить друком книга відомого італійського 
мистецтвознавця та критика художнього мистецтва – Джуліо Карла Аргана 
(1909–1992) – «Історія італійського мистецтва», у якій всебічно і прискіпливо 
аналізується творчість Рафаеля, особливо в умбрійський, флорентійський та 
римський періоди його творчості. 

        Дж. К. Арган писав, що Рафаель поєднав у свої творчості 
споглядання П’єтро Перуджино (1446–1524) з оповідальністю Пінтуріккьо 
(1454–1513), а знайомство з вівтарним образом Джовані Белліні (1430–1516) в 
Пезаро допомогло живописцю прояснити проблему кольору, як основного 
елемента видимої форми [1, с. 333]; він прагнув не до переконливості, а до 
ясності своєї мови. Мистецтво для нього й полягало саме в тому, щоб 
представити з усією очевидністю і досконалою ясністю істини теології 
(вчення, предметом пізнання якого є Бог і все, що з ним пов’язано) та історії 
[1, с. 332]. Аналізуючи картини «Мадонна Конестабіле» (1504) та вівтарний 
образ «Заручення Марії» (1504), Дж. К. Арган стверджує, що полотна 
створені з повагою до умбрійських традицій, з прагненням до простоти форм 
і ясності, без «революційних» намірів, а також, що всі фігури цих творів 
сповнені ліризму, грації та витонченості, при цьому їх рухи та жести досить 
природні [1, с. 331–332].  

Дж. К. Арган зазначав, що у флорентійський період Рафаель Санті 
багато часу присвятив вивченню робіт Мікеланджело та Леонардо да Вінчі. 
Саме це допомогло художнику створити свою власну, неповторну манеру, яка 
допомогла йому у майбутньому створити чудові образи Мадонни [1, с. 333].  
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Це спонукало Дж. К. Аргана здійснити детальний аналіз картини 
«Мадонна зі щигликом» (1507) і дійти висновку, що у полотні  поєдналися 
особливості розімкнутої композиції Леонардо да Вінчі та замкнутої 
композиції Мікеланджело Буонаротті. Діва Марія зображена, як у Леонардо, в 
позі, яка не перешкоджає її зв’язку з простором, але разом з тим  вона немов 
замкнена пірамідою, включаючи двох немовлят, що одразу нагадує «Мадонну 
з немовлям» (1501–1504) Мікеланджело [1, с. 334]. Розглядаючи роботи, 
створені Рафаелем у Флоренції, автор, окрім «Мадонни зі щигликом» (1507) 
аналізує та описує такі полотна художника, як: «Портрет Маддалени Доні» 
(1506) та «Покладення в труну» (1507). 

Досліджуючи римський період творчості Рафаеля, Дж. К. Арган 
зосереджує увагу на одному з найбільш відомих шедеврів геніального 
художника – циклі розписів папських апартаментів у Ватиканському палаці. 
В залі Станца-делла-Сеньятура (1508–1511), наприклад, стеля прикрашена 
великими алегоричними фігурами, що зображують сюжети з богослов’я, 
юриспруденції, поезії та філософії, які представляли собою такі духовні сили, 
як: релігію, науку, право та красу. Дж. К. Арган зазначав, що дві великі 
фрески: «Афінська школа» та «Диспут» – свідчать про творче сприйняття 
художником античної думки та ідеї християнства [1, с. 341-342].  

Цікавим дослідженням творчості Рафаеля є праця англійського історика 
мистецтва Сьюзі Ходж (рік нар. 1960) – «Рафаель. Життя та творчість у 
500 картинах» (2017). В означеній фундаментальній праці аналізуються 
творчі здобутки художника у різні періоди діяльності: полотна Рафаеля були 
майстерними та яскравими з самого початку; вміння розуміти та 
використовувати досягнення майстрів минулого, забезпечило йому репутацію 
унікального живописця, який володіє винятковими здібностями [3, с. 7]. 
Слава художника постійно зростала, цьому сприяли унікальний талант, 
приголомшлива працездатність та невичерпна енергія; вона гриміла по всій 
Європі – стало очевидно, що Рафаель – великий майстер та прекрасний 
художник [3, с. 163].  

У книзі «Рафаель. Життя та творчість у 500 картинах» привертає увагу 
розділ «Джерела натхнення та впливу», в якому аналізуються твори 
художників XVI–XIX ст., майстерність яких вплинула на творчість Рафаеля і, 
навпаки, тих, на кого суттєво вплинула його творчість: Джорджоне (1478–
1510), Корреджо (1489–1534), Тіціана (1490–1576), Якопо да Понтормо 
(1494–1557), Лоренцо Лотто (1480–1557), Альбрехта Дюрера (1471–1528), 

Жака-Луї Давида (1748–1825), Едуарда Мане (1823–1883) та інших [3, с. 239]. 
«Життєпис найбільш знаменитих живописців, скульпторів та зодчих» 

(1998) Дж. Вазарі, «Історія італійського мистецтва» (2000) Дж. К. Аргана та 
«Рафаель. Життя та творчість у 500 картинах» (2017) Сьюзі Ходж є 
важливими аналітичними студіями творчості Рафаеля Санті. Ці роботи різні 
за напрямом дослідження, але саме вони, доповнюючи одна одну, дають 
повне уявлення про життєвий та творчий шлях геніального художника.  
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ОБРАЗ ДРАКОНА У БІБЛІЇ 

 

Дракон згадується у Біблії в іудейських, а потім і в християнських 
релігійних текстах: Левіафан – морське чудовисько, драконоподібні монстри 
– образ Сатани, культ святого великомученика Георгія тощо. 

У Старому Завіті Сатана – ім’я загальне, як занепале творіння Боже, як 
бунтівний підданий держави Божої. Згідно з християнською традицією, 
Сатана вперше з’являється на сторінках Біблії в книзі Буття в образі змія, що 

звабив Єву спокусою скуштувати забороненого плоду з Древа Пізнання добра 
і зла, в результаті чого Єва і Адам згрішили і були з раю вигнані, і приречені 
добувати хліб тяжкою працею. Як частина Божої кари за це, усі звичайні змії 
змушені пересуватися виключно на череві і харчуватися земним прахом. 

Сатана в релігійно-містичних уявленнях іудаїзму і християнства – 

головний антагоніст Бога і всіх вірних йому сил на небесах і на землі, ворог 
людського роду, в земному житті – головний натхненник чаклунів і відьом, а 
в загробному – цар пекла і повелитель демонів. Уже в цьому визначенні 
міститься дивна двоїстість цього персонажа: з одного боку він спокушає 
людей на гріх, а з іншого боку, будучи владикою пекла, сам же їх і карає. 

У Старому Завіті Сатана, як ангел, вперше з’являється в книзі пророка 
Захарії. Він виступає обвинувачем на небесному суді. 

У Новому Завіті в Апокаліпсисі Іоанна Богослова постає перед нами 
«великий червоний дракон з сімома головами і десятьма рогами, і на головах 
його сім діадем». Це, стверджує Іоанн, теж суть Сатани. У нього ж він буде 
скинутий на землю, програвши в битві з архангелом Михаїлом. А разом з ним 
на землю впадуть «нечисті духи» або «ангели сатани». 

Чотирма коронованими принцами пекла вважаються: 
–  Сатана – противник, ворог, обвинувач, Володар вогню, Ада, Півдня; 
–  Люцифер – носій світла, освіти, ранкова зірка, Володар повітря і Сходу; 
–  Беліала – основа землі, незалежність, Володар Півночі; 
–  Левіафан – змій з глибин, Володар моря і Заходу. 

Левіафан згадується в книгах Старого Завіту – У Книзі Йова: «Його 
чхання засвічує світло, а очі його як повіки зорі світової, з пащі його виходять 
полум’я, вириваються іскри вогненні, з ніздрів його виходить дим. Його 
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подих розпалює вугілля, і з пащі його виходить полум’я. На шиї його живе 
сила, і перед ним біжить жах. М’ясисті частини тіла його міцно тримаються 
між собою. Серце його тверде, як камінь, і жорстке. Коли він підіймається, 
силачі в страху, зовсім губляться від жаху. Меч, що досягне його, не встоїть. 
Залізо він вважає за солому, мідь – за гниле дерево. Стріла не зверне його до 
втечі. Булаву уважає він за соломинку, і з свисту дротика він сміється. Він 
кипить, мов казан, і обертає море в окріп; безодня здається йому сивиною. 
Немає подоби йому на землі; він створений безстрашним на все високе 
дивиться сміливо; він цар над усіма синами гордості» [1, с. 663]. 

За біблейськими описами Левіафана, можна зробити висновок, що вони 
наближенні до античних описів дракону, це «вогнедишнє чудовисько з 
блискучими очима, з ніздрів якого виривається пар» [1, с. 664]. 

В Одкровенні Іоанна Богослова описується Великий Червоний Дракон з 
сімома головами і десятьма рогами, і на головах його сім діадем, про якого 
стверджується, що він є дияволом і сатаною: «І інше знамення з’явилося на 
небі: ось, Великий Червоний Дракон з сімома головами і десятьма рогами, і 
на головах його сім діадем. Його хвіст захопив з неба третю частину зірок і 
кинув їх на землю» [1, c. 1511]. 

Десять рогів – значить, якісь голови мають по одному рогу; наприклад, 
чотири голови – з одним рогом, а три – з двома. Інші можливі варіанти: п’ять 
голів з одним рогом, одна – з двома, одна – з трьома; шість голів з одним 
рогом і одна – з чотирма. 

Стає очевидним, що Дракон Іоанна має в своїй основі опису звіра з 
моря з Книги пророка Даниїла: «З залізними зубами, десятьма рогами, з 
ногами (невстановленої кількості); далі з’являється одинадцятий ріг, в той час 
як три з тих попередніх десяти вирвані; новий ріг має очі, подібні до 
людських, а також рот, щоб говорити надмірно» [1, с. 1104]. Однак звір, 
описанний Даниїлом, не є драконом, хоча і виникає спочатку з десятьма 
рогами. 

Таким чином, Великий Червоний Дракон Іоанна з набагато більшою 
ймовірністю нагадує морське чудовисько – Левіафана. Питання, адресоване 
Богом Йову: «Чи можеш ти удою витягнути Левіафана?» [1, с. 1512] – в 
грецькій Септуагінті інтерпретується як: «Чи можеш ти витягнути удою 
Дракона?» [3]. А Ісая каже: «В той день вразить Яхве мечем Своїм важким, і 
великим і міцним, Левіафана, змія, що прямо біжить, і Левіафана, змія, що 
вигинається, і вб’є чудовисько морське» [1, с.848]. У грецькому варіанті це 
виглядає так: «В той день Бог вразить Своїм мечем священним, і великим і 
міцним Дракона, змія, що прямо біжить, і Дракона, змія, що вигинається, і 
вб’є Дракона» [2]. 

Іудейські тексти в складі Біблії уявляють Червоного Дракона, якого 
описав Іоанн, як гігантську комбінацію з морського змія, багатоголового 
Дракона – Левіафана, і десятирогого Звіра зі шкурою червоного кольору, при 
цьому народженого в повітрі. 

Необхідно звернути увагу на те, що, відповідно до біблійної версії і 
іншим міфам, відвідування Землі Зміями-Драконами не було наслідком їх 
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волі. Іоанн описує битву між Драконом (тепер вже ідентифікується як Сатана) 
і Ангелом Михаїлом: «І сталася на небі війна: Михаїл та його Янголи 
боролися проти Дракона, і Дракон і його Янголи боролися проти них, але не 
встояли, і не знайшлося вже для них місця на небі. І скинений був Великий 
Дракон, цей Древній Змій, званий дияволом і Сатаною, що спокушує усесвіт, 
скинутий на землю, і ангели його скинуті з ним» [1, с. 1512]. Грандіозна 
небесна битва сил добра з силами зла – поєдинок Архангела Михаїла з 
Драконом-Сатаною. 

Вираз «цей Древній Змій» прийнято інтерпретувати як посилання на 
Змія Едемського саду. Однією з причин такої ідентифікації є припущення, що 
Сатана вже ототожнений з Едемським Змієм. 

Ще одне міркування полягає в тому, що про Древнього Змія сказано, що 
він зваблює усе населення світу, тоді як Едемський Змій відправився 
зваблювати Єву, коли вона і Адам становили все людське населення 
нещодавно створеної землі. 

Сатана-Дракон, будучи скинутим з небес, тепер переслідує Церкву на 
землі: «Коли ж Дракон побачив, що скинутий на Землю, почав переслідувати 
Дружину, яка народила немовля чоловічої статі. І їй дано два крила великого 
орла, щоб вона летіла в пустелю в своє місце від Змія... І пустив змій з уст 
своїх вслід Дружини воду як річку... Але Земля допомогла Дружині, і 
розкрила Земля уста свої, і поглинула річку, яку пустив Дракон із своїх уст. І 
розізлився Дракон на Дружину, і пішов воювати з іншими дітьми її, які 
бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісуса Христа» [1, с.1513]. 

Слід зауважити, що слова «Дракон» і «Змій» тут є взаємозамінними. 
Також слід зауважити, що Дракон-Змій має в собі значний запас води, що, 
можливо, є відблиском початкового середовища Левіафана. 

Дракон встає на пісок на березі моря, і Іоанн бачить Звіра, що виходить 
з моря і має підозрілу схожість з Драконом. Він має десять рогів і сім голів; 
але, на відміну від Дракона, має десять корон, по одній на кожен ріг. На 
самих його головах немає корон – замість них там знаходяться написи з 
«богохульними іменами». І ще один момент: він не є змією. Замість цього він 
має тулуб барса, ноги ведмедя і пащу лева. Дракон дав йому свою силу, свій 
трон і владу велику. 

Одна з голів Звіра була «смертельно поранена», але рана була зцілена, і 
всі люди землі дивувалися Звіру і схилилися перед Драконом, тому що 
Дракон дав владу Звіру. І потім вигукнули: «Хто подібний до Звіра цього? І 
хто зможе поборотися з ним?» [1, с. 1513]. Це опис того, як Древній Дракон 
«зваблює увесь світ», за допомогою свого помічника-монстра, Звіра з моря, 
що теж може стосуватися Левіафана. 

На противагу негативному образу Дракона, у християнстві 
протиставляються героїчні образи героїв-змієборців. Одним з них є Святий 
Георгій. Одним з найвідоміших посмертних чудес святого Георгія є вбивство 
списом змія (дракона), що спустошував землю одного язичницького царя в 
Бериті (суч. Бейрут, Ліван), хоча за хронологією ця територія вже давно 
перебувала під владою Римської імперії. Як свідчить переказ, коли випав 
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жереб віддати на поталу чудовиську царську дочку, з’явився Георгій на коні й 
пробив змія списом, врятувавши царівну від смерті. Явище святого сприяло 
зверненням місцевих жителів в християнство. Ця оповідь часто тлумачилась 
алегорично: царівна – церква, змій – язичництво. Також це розглядається як 
перемога над дияволом – «стародавнім змієм». 

Встановлено, що в Біблії дракон в одних місцях позначає чудовиськ, в 
других – біди і страшні нещастя, у третіх – безпосередньо диявола.  

Література 

1. Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту. Із мови 
давньоєврейської й грецької на українську дослівно наново перекладена. – 

/ Перекладачі : митрополит Іларіон і доктор Л. Жабко–Потапович. – Лондон: 
Брітанське і закордонне біблійне товариство, року божого 1962 – 1523 с. 

2. Исаия [Електронний ресурс] // Septuaginta – Режим доступу: 
https://manuscript-bible.ru/OT/Is27.htm#1   

3. Книга Иова [Електронний ресурс] // Septuaginta – Режим доступу: 
https://manuscript-bible.ru/OT/Iob40.htm#25  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://manuscript-bible.ru/OT/Is27.htm#1
https://manuscript-bible.ru/OT/Iob40.htm#25


117 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 

 

Адаменко Л. В. магістрантка 2 року навчання спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 

Бабич  
   Виктория Олеговна 

студентка 211 группы специальности 
«Культурология», направление специальности 
«Культурология (прикладная)» специализации 
«Менеджмент социальной и культурной сферы» 
учреждения образования «Белорусский 
государственный университет культуры и искусств», 
г. Минск (Республика Беларусь) 

Бакієва  
   Аліса Артурівна 

студентка ІІ курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Культурологія» Маріупольського державного 
університету, м. Маріуполь 

Білик  
   Катерина  
   Володимирівна 

студентка IV курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 

Глуха  
   Марія Андріївна 

студентка IV курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Донецького національного університету імені Василя 
Стуса, м. Вінниця 

Гула 

   Любовь Сергіївна 

студентка IV курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 

Деліман  
   Владислава  
   Володимирівна 

студентка ІІ курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Культурологія» Маріупольського державного 
університету, м. Маріуполь 

Джуринська  
   Тетяна Олександрівна 

магістрантка спеціальності «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» Донецького 
національного університету імені Василя Стуса, 
м. Вінниця 

Зборщик  
   Анастасія  
   Костянтинівна 

магістрантка 2 року навчання спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 

Калюжна  
   Юлія Павлівна 

магістрантка 2 року навчання спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 

 



118 

 

Коваленко  
   Аліна Віталіївна 

студентка II курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 

Козленко  
   Денис Геннадьевич 

магистрант специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» учреждения 
образования «Белорусский государственный 
университет культуры и искусств», г. Минск 
(Республика Беларусь) 

Коновалова  
   Юлія Володимирівна 

магістрантка спеціальності «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» Маріупольського 
державного університету, фахівець загального відділу 
Маріупольського державного університету, 

м. Маріуполь 

Кузнецова  
   Марія Геннадіївна 

студентка IV курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 

Левченко  
   Яна В’ячеславівна 

студентка III курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 

Мартищенко  
   Галина Петрівна 

студентка ІІІ курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Культурологія» Маріупольського державного 
університету, м. Маріуполь 

Міндила О. В. студент ІІІ курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Організація міжнародних перевезень» ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет», 
м. Маріуполь 

Мітіна  
   Юлія Олександрівна 

студентка ІІІ курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Культурологія» Маріупольського державного 
університету, м. Маріуполь 

Ніколаєва  
   Валентина  
   Олександрівна 

магістрантка спеціальності «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» Маріупольського 

державного університету, м. Маріуполь 

Отрода  
   Катерина  
   Олександрівна 

студентка III курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 

Перепелиця  
   Світлана Вікторівна 

студентка ІV курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Культурологія» Маріупольського державного 
університету, м. Маріуполь 

Петрачкова  
   Антоніна Іванівна 

студентка II курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Культурологія» Маріупольського державного 
університету, м. Маріуполь 



119 

 

Пирожок  
   Дар’я Сергіївна 

студентка II курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 

Попова  
   Анастасія Дмитрівна 

студентка IIІ курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Культурологія» Маріупольського державного 
університету, м. Маріуполь 

Попова  
   Аліна Федорівна 

студентка ІІІ курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 

Притуляк  
   Марія Михайлівна 

студентка ІІ курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 

Приходько  
   Катерина  
   Володимирівна 

студентка ІІ курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Інформаційної, бібліотечної та архівної справи» 
Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 

Садівська  
   Олена Ярославівна 

студентка IV курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 

Садовська  
   Анастасія Вікторівна 

студентка IV курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Культурологія» Маріупольського державного 
університету, м. Маріуполь 

Сивак Д. С. магістрантка спеціальності «Середня освіта 
(Математика)» Бердянського державного 
педагогічного університету, м. Маріуполь 

Скрибченко  
   Світлана Ігорівна 

студентка IV курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 

Скрильова  
   Марія Андріївна 

студентка III курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Донецького національного університету імені Василя 
Стуса, м. Вінниця 

Стукаленко  

   Артем Олександрович 

магістрант Національного транспортного 
університету, м. Київ 

Цебро  
   Сергій Олександрович 

магістрант 2 року навчання спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 

 

 



120 

 

Шнуренко  
   Наталя Вікторівна 

студентка III курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
Маріупольського державного університету, 
м. Маріуполь 

Юр  
   Ольга Борисівна 

студентка III курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Культурологія» Маріупольського державного 
університету, м. Маріуполь 

Юрченко  
   Марина  
   Олександрівна 

студентка ІІІ курсу ОС «Бакалавр» спеціальності 
«Культурологія» Маріупольського державного 
університету, м. Маріуполь 

 

 

 
  



121 

 

 

ЗМІСТ 

 

Л. В. Адаменко 
Бібліотека в умовах карантину: нові виклики і нові можливості 

3 

 

В. О. Бабич 

Популяризация литературного наследия писателя в молодежной среде 

4 

 

А. А. Бакієва 

«Велесова книга»: особливості інтерпретації 
8 

 

К. В. Білик 

Організація інформаційно-аналітичної діяльності в установі 
11 

 

М. А. Глуха 

Сучасні підходи до організації бібліотечного простору 

13 

 

Л. С. Гула 

Електронна бібліотека як осередок знань 

16 

 

В. В. Деліман 

Бібліотека Острозького колегіуму у навчально-виховному процесі  
та наукових студіях 

17 

 

Т. О. Джуринська 

Інтелектуальна свобода та доступність унформації у сучасній  
бібліотеці 

22 

 

А. К. Зборщик 

Інформаційне обслуговування бібліотек засобами АБС «ІРБІС» 

25 

 

А. К. Зборщик 

Формування іміджу сучасної бібліотеки 

28 

 



122 

 

Ю. П. Калюжна 

Культура читання в епоху Інтернету 

31 

 

А. В. Коваленко 

Трансформація бібліотеки у сучасний інформаційний центр 

33 

 

Д. Г. Козленко 

Электронные информационные ресурсы открытого доступа: вызов  
или новая культура? 

36 

 

Ю. В. Коновалова 

Інформаційне обслуговування – забезпечення інформаційних  
потреб користувачів 

38 

 

М. Г. Кузнецова 

Бібліотека та читач: умови їх співпраці 
42 

 

Я. В. Левченко 

Практика створення вторинного документа (на прикладі наукової бібліотеки 
Маріупольського державного університету) 

44 

 

Г. П. Мартищенко 

Інформаційна складова особливостей фрескового живопису в українській 
культурі Х–ХІІІ століть 

46 

 

О. В. Міндила 

Впровадження інформаційних технологій в бібліотечну систему 
обслуговування 

49 

 

Ю. О. Мітіна 

Інформаційне тло парадигми «Тарас Григорович Шевченко – художник» 

51 

 

В. О. Ніколаєва 

Система бібліотечного керування «МАРК-SQL»: розвиток та впровадження 

54 

 



123 

 

В. О. Ніколаєва 

Створення іміджу сучасної бібліотеки 

57 

 

К. О. Отрода 

Характеристика нормативно-правової та методичної бази бібліотечно-

інформаційної діяльності 
59 

 

С. В. Перепелиця 

Інформаційний простір українського художнього кіно: реалії і проблеми 

62 

 

А. І. Петрачкова 

Скіфія у джерелах 

66 

 

Д. С. Пирожок 

Місце бібліотек в системі інформаційних комунікацій 

69 

 

А. Д. Попова 

Українська барокова архітектура: інформаційний аспект 

73 

 

А. Ф. Попова 

Електронне середовище як засіб зберігання наукової інформації 
77 

 

М. М. Притуляк 

Досвід формування та зберігання бібліотечних фондів (на прикладі Наукової 
бібліотеки Маріупольського державного університету) 

79 

 

К. В. Приходько 

С. Г. Кулешов і його роль в становленні українського  
документознваства 

82 

 

О. Я. Садівська 

Особливості організації інформаційно-аналітичної діяльності структурного 
підрозділу закладу вищої освіти 

85 

 

 



124 

 

А. В. Садовська 

Аматорський театр в Україні: проблеми історіографії 
89 

 

Д. С. Сивак 

Вплив інформатизації на процес обслуговування користувачів 

92 

 

С. І. Скрибченко 

Суть категорій управління та служби інформації в системі управління 
підприємством або  іншими первинними суб’єктами господарювання 

96 

 

М. А. Скрильова 

Бібліотечний менеджмент: теоретичний аспект 

100 

 

А. О. Стукаленко 

Розвиток конкуренції в туристичному бізнесі України 

102 

 

С. О. Цебро 

Комунікативний досвід співробітництва Україна-НАТО 

104 

 

Н. В. Шнуренко 

Становлення та розвиток реферативних видань 

107 

 

О. Б. Юр 

Короткий бібліографічний огляд творчості Рафаеля Санті 
110 

 

М. О. Юрченко 

Образ дракона у Біблії 
113 

 

Відомості про авторів 

117 
 

  



125 

 

 

ДЛЯ НОТАТОК 

 

  



126 

 

 

ДЛЯ НОТАТОК 

 

  



127 

 

 

ДЛЯ НОТАТОК 

 

 

 

 



 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

 

 

 

 
Головний редактор Ю. С. Сабадаш 

 
Упорядник С. Янковський 

 

Наукове видання 

 
Феномен бібліотек у сучасному світі 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

30 вересня 2020 року 

 

Маріупольський держанвий університет 

 

Збірник матеріалів 

У 3 частинах 

 

 

Частина ІІІ 
 

Комп’ютерна верстка: 
Янковський С. В., 
Дейниченко О. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 23.10.2020 Зам. 160/17 

Обсяг 8 друк. арк. Формат 60х84/16. Тир. – 150 

 

Редакційно-видавничий відділ Маріупольського державного університету. 
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру 
видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції. 

Серія ДК №4930 від 07.07.2015 р. 
87548, Маріуполь, пр. Будівельників, 129 


