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к.пед.н., с.н.с., докторант Інституту інформаційних технологій і засобів навчання 
НАПН України 

 
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ НАПН УКРАЇНИ 

ДЛЯ ПОТРЕБ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 

На сьогодні розвиток освіти неможливий без забезпечення інформаційної 
підтримки навчальних і наукових процесів. Важливим є впровадження у навчально-
виховний процес загальної середньої освіти сучасних наукових здобутків і результатів 
досліджень. Для часткового вирішення означеного завдання у 2009–2011 рр. 
працівниками Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України і 
була створена Електронна бібліотека НАПН України (сайт бібліотеки: 
http://lib.iitta.gov.ua). 

У монографії [6, с. 108] зазначено, що бібліотека, як головний соціальний 
інститут, що організує збір, зберігання і використання інформаційних ресурсів, є 
невід’ємним компонентом процесу інформатизації освіти. Однією з основних 
складових цього процесу є впровадження мережних технологій в роботу бібліотек, 
забезпечення ефективного доступу до різнорідних розподілених інформаційних 
ресурсів, що дозволить бути частиною світового інформаційного простору. Також, від 
стану інформаційних ресурсів бібліотеки і якості послуг, що надаються, безпосередньо 
залежить якість освіти. 

Проаналізувавши кількість інформаційних ресурсів розміщених у Електронній 
бібліотеці НАПН України протягом 2013-2014 рр. відзначимо позитивну динаміку їх 
збільшення, адже станом на 15.03.2013 р. було внесено 577 ресурсів [4], а станом на 
18.03.2014 р. внесено 1650 ресурсів [1], що показано на рис. 1. 

Відкривши сайт Електронної бібліотеки НАПН України будь-хто може 
переглянути вміст сховища, а для завантажити інформаційного ресурсу необхідно 
зареєструватися і безкоштовно завантажити необхідні матеріали. Також, можливо 
підписатися на списки розсилання, створювати і зберігати пошуки. 

В Електронній бібліотеці НАПН України розміщують наступні типи 
інформаційних ресурсів: стаття, тези, монографія, доповідь на конференції, семінарі, 
вченій раді, на виставці чи симпозіумі, книга, дисертація, патент, артефакт, виставки, 
композиції, виступ, зображення, відео, аудіо, набір даних, експеримент, навчальний 
матеріал, інше (наукова продукція, тощо) [1].  
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Рис. 1. Сторінка сайту Електронної бібліотеки НАПН України, кількість 

внесених інформаційних ресурсів станом на 18.03.2014 р. 

Навігація за інформаційними ресурсами забезпечується в електронні бібліотеці 
функціями перегляду та пошуку. Переглянути інформаційні ресурси можливо за 
такими полями: перегляд за роками (Рис 3.), за автором, за темою класифікатора, 
перегляд за науковою установою, за відділом/лабораторією (Рис 2.), за типом ресурсу 
тощо. 

 

Рис. 2. Перегляд за установою 

 

 

Рис. 3. Перегляд  за роками 

Для виявлення потрібних матеріалів у Електронній бібліотеці НАПН України можливо 
застосувати послідовний перегляд інформаційних ресурсів – це процес, де користувач 
переглядає конкретний індекс, наприклад, індекс назви і в процесі пошуку елементів, що 
цікавлять, проводить за ним навігацію. Цей вид пошуку надає можливість зробити послідовні 
кроки, що приводять до знаходження необхідного документа. Ця послідовність кроків може 
бути наступною: вибір типу документа (книга, стаття з журналу, звіт тощо); із предметного 
покажчика (класифікатора, рубрикатора) вибір теми документа; подальше уточнення 
необхідного документа. Крім того, є можливість перегляду нових надходжень до бібліотеки за 
останній тиждень [6, с. 31]. 

Також, в Електронній бібліотеці НАПН України є два типа пошуку: стандартний або 
простий та розширений. Користувач має можливість самостійно вибирати той чи інший пошук 
[6, с. 28]. 
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Простий пошук дає можливість виконати запит по значенню для будь-якого з наявних 
полів метаданих. Причому, виведення результату пошуку можна відсортувати за «роком 
видання», «автором» або «назвою». Розширений пошук дозволяє шукати за певними полями 
метаданих [6, с. 75]. На рис. 4. показано результати пошуку за автором. Наприклад, знаючи 
автора цікавих робіт щодо проблем дистанційного навчання школярів, увівши у пошукове 
вікно прізвище Пінчук О.П. знаходимо роботи цього автора опубліковані у 2013 р. Ці 
публікації можуть зацікавити вчителів, методистів та ін. 

 

 
Рис. 4. Результати пошуку за автором 

Розширений пошук, дає можливість виконати запит за окремими даними, наприклад, 
«повнотекстовий пошук», «назва», «автор», «резюме», «ключові слова», «предметний 
класифікатор», «тип публікації», «місце видання», «редактор», «статус публікації» та «тип 
публікації», тощо. Результати пошуку можна відсортувати по «року видання», «авторові» або 
«назві» [6, с. 75]. На рис. 5. показано кілька публікації (повнотекстові роботи, які можливо 
безкоштовно завантажити зі сховища електронної бібліотеки) працівників відділу 
лабораторних комплексів засобів навчання Інституту інформаційних технологій і засобів 
навчання НАПН України, які можуть бути цікавими для вчителів фізики і хімії. Наприклад, це 
статті: Заболотний В.Ф., Лаврова А.В. «Навчальний фізичний експеримент з використанням 
цифрової лабораторії NOVA5000», Лаврова А.В. «Використання цифрового мікроскопа на 
уроках фізики», Дементієвська Н.П. «Застосування інтерактивних онлайнових моделювань при 
виконанні лабораторних робіт з фізики». Тукало М.Д. «Віртуальний експеримент як засіб 
Інтернет-підтримки шкільного навчального хімічного експерименту» та інші публікацій за 
2013 р. 
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Рис 5. Інформаційній ресурси за 2013 р. відділу лабораторних комплексів засобів навчання 
Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 

 
Здійснивши пошук за словом «школярі» (Рис. 6) виявлено 74 інформаційні ресурси в 

яких є це слово, знайдено публікації: Шелехова Г.Т. «Формування читацької діяльності учнів 
5-7 класів на уроках української мови», Гриб'юк О.О. «Комп'ютерно-орієнтовані системи 
навчання математики у загальноосвітньому навчальному закладі», Коневщинська О.Е. 
«Організаційні заходи створення ресурсного центру дистанційної освіти для загальноосвітніх 
навчальних закладів» та ін. Результати пошуку за словом «старшокласники» подано на рис. 7 з 
якого робимо висновок про наявність 26 інформаційних ресурсів у яких зустрічається це слово 
у назві чи ключових словах. Серед знайдених публікацій є такі: Охріменко З.В. «Взаємодія 
сім’ ї і школи у процесі професійного самовизначення старшокласників», Пархоменко О.М. 
«Аспекти забезпечення формування готовності старшокласників до професійного 
самовизначення в сфері сільськогосподарських професій», Мороз П.В. «Дослідницька 
діяльність учнів в процесі навчання історії України», Кіящук А.Й. «Аспекти співпраці центру 
професійної орієнтації старшокласників “Вибір” і міського центру зайнятості населення», 
Богачков Ю.М., Биков В.Ю., Кухаренко В.М., Ухань П.С. «Положення про дистанційне 
навчання в системі загальної середньої освіти» та ін.Ці роботи можуть бути цікавими для 
вчителів ЗНЗ. 



 
222 

 

Рис. 6. Часткові результати пошуку за словом «школярі»  

 

 
Рис. 7. Часткові результати пошуку за словом «старшокласники» 

Загальновідомо, що інформація стає одним з основних економічних ресурсів і її 
збереження, розвиток та раціональне використання має вагоме значення для будь-якої держави. 
Забезпечення публічного, зокрема, віддаленого, доступу користувачів до електронних 
інформаційних ресурсів стає одним з першочергових завдань інформаційного обслуговування 
науки, освіти і культури [6, с. 6]. Саме електронні бібліотеки навчальних закладів та наукових 
установ в різних формах подання акумулюють в своїх фондах сучасні інформаційні ресурси, 
створені викладачами і науковими співробітниками у результаті проведення наукових 
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досліджень, педагогічних експериментів тощо. Тому, особливу роль у розширенні доступу до 
останніх досягнень науки і освіти відіграє Електронна бібліотека НАПН України, що 
забезпечує подання інформаційних ресурсів в електронному вигляді і віддалений доступ до них 
через мережу Інтернет у будь-який час. 

Отже, інформаційні ресурси Електронної бібліотеки НАПН України, на думку автора, 
будуть корисними і цікавими для вчителів ЗНЗ, розміщені статті, монографії і підручники 
можливо безкоштовно завантажити і використовувати для навчальних цілей, зокрема, 
підготовки до проведення уроків та організації навчально-виховного процесу. 
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