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Науково-інформаційна 
діяльність бібліотек: 
до постановки питання

Проаналізовано основні тенденції розвитку науково-інформаційної 

діяльності освітянських бібліотек України. З 'ясовано поняття “нау

ково-інформаційна діяльніст ь  ’ у контексті сучасних інформаційних 

потреб освіт янської галузі. Запропоновано заходи щодо подальшого 

розвитку науково-інформаційної діяльності освітянських книгозбірень.

У
 суспільстві XXI ст. вирі
шальним є значення освіти 
як індикатора рівня його 

цивілізації, механізму розвитку й 
підвищення інтелектуального по
тенціалу. Забезпечити інформацій
ні потреби освітянської галузі 
України покликані освітянські біб
ліотеки, які в рамках науково-ін
формаційної діяльності здійсню
ють збирання, аналіз, синтез, збе
рігання й поширення інформації з 
питань педагогіки, психологіїта ос
віти, систематизацію знань і фор
мування на їх основі нових інфор
маційних матеріалів.

Метою статті є вибірковий ана
ліз науково-інформаційної діяль
ності освітянських бібліотек Укра
їни.

Науково-інформаційна діяль
ність освітянських бібліотек має 
свої особливості, оскільки потре
бує від виконавців ґрунтовних 
знань не тільки в бібліотечно-ін
формаційній галузі, а й у сфері осві
ти. Зауважимо, що поняття “науко
во-інформаційна діяльність” на за
конодавчому рівні тлумачиться як 
сукупність дій, спрямованих на за
доволення потреб громадян, юри
дичних осіб і держави в науково- 
технічній інформації, що полягає в 
її збиранні, аналітично-синтетичній 
обробці, фіксації, зберіганні, пошу
ку та поширенні [8; 11, с. 138; 18,

ст. 1]. Українські науковці І. В. Заха
рова та Я. Я. Філіпова зазначають, 
що науково-інформаційна діяль
ність - це соціально організований 
різновид наукової праці, що вико
нується в цілях підвищення ефек
тивності досліджень і розробок та 
охоплює такі основні процеси, як 
збирання, аналітико-синтетична 
переробка, зберігання й пошук за
кріпленої в документах наукової ін
формації, а також надання (або по
ширення) цієї інформації ученим- 
дослідникам і фахівцям у відповід
ний час і зручній для них формі (у 
межах інформаційного забезпечен
ня та інформаційного обслугову
вання) [9, с. 9]. Варто звернути ува
гу, що вони розглядають науково- 
інформаційну діяльність як соці- 
ально-організований різновид нау
кової праці та наголошують на 
можливості вибору будь-яких зруч
них для споживача форм поширен
ня підготовленої інформації.

Головною метою науково-ін- 
формаційної діяльності є забезпе
чення потенційних інформаційних 
потреб лаконічною й кваліфікова
ною інформацією про нові знання, 
досвід і прогнози в різних сферах 
людської діяльності, а конкретни
ми цілями є збирання наукових 
джерел інформації (документів), їх 
систематизація, аналіз і синтез, пе
реробка, зберігання, пошук, відтво-
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рення й розповсюдження наукової 
інформації [9, с. 11].

Науково-інформаційна діяль
ність як бібліотекознавчий напрям 
почала розвиватися в кінці XIX ст. у 
зв’язку з потребами науковців. У 
XX ст. науково-інформаційна діяль
ність виокремилася як наукова під
система, а в більшості розвинених 
країн світу з’явилися національні 
або державні системи науково-тех
нічної інформації.

В Україні науково-інформаційна 
діяльність набула особливого зна
чення завдяки прийнятій в 1998 
році Національній програмі інфор
матизації України [19]. На сучасно
му етапі в державі створюються 
умови для здобуття професійної ос
віти в галузі інформаційної діяль
ності в системі навчальних закла
дів відповідного напряму (журна
лістика, статистика, бібліотечна й 
архівна справа, науково-інформа- 
ційна діяльність, інформатика, об
числювальна техніка тощо).

Ефективність науково-інформа
ційної діяльності визначається об
сягами, швидкістю руху інформації 
та оперативністю її оброблення. 
Виділяють такі етапи науково-ін
формаційної діяльності:

- збирання джерел інформації;
- аналітико-синтетичне оброб

лення інформації;
- формування інформаційних 

масивів (баз даних);
- уведення інформаційних ма

сивів і забезпечення їх зберігання;
- пошук інформації за запитами 

споживачів;
- репродукування документів;
- надання інформації спожива

чам [I.e. 13].
Проблемам науково-інформа

ційної діяльності бібліотечно-ін- 
формаційноїсистеми НАН України 
присвячено публікації Т. Л. Кула- 
ковської, яка зазначає, що на су
часному етапі оперативний доступ 
до наукових інформаційних ресур
сів та інтенсивний обмін інформа
цією між ученими забезпечуються 
розвитком науково-інформаційної 
діяльності як складової науково- 
дослідної роботи й однієї з основ
них функцій, властивих бібліотеч- 
но-інформаційним установам [1 А,

с. 58]. Окремі напрями науково-ін
формаційної діяльності освітянсь
ких бібліотек України висвітлено в 
публікаціях фахівців Державної на
уково-педагогічної бібліотеки 
(ДНПБ) України ім. В. О. Сухом- 
линського, зокрема, П. І. Рогової 
[20; 21 ], C. М. Зозулі [10], Т. Ф. Бук- 
шиної [2; 3; 4], Л. О. Пономаренко 
[17].

Ключова роль в узагальненні та 
систематизації інформації про на
уково-інформаційну діяльність про- 
відних освітянських бібліотек на
лежить відділу наукового і при
кладного бібліотекознавства 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинсь- 
кого. Фахівці цього відділу (І. І. Хем- 
чян, Л. О. Біла) щорічно формують 
"Довідник науково-інформаційної 
й видавничої діяльності та основ
них заходів освітянських бібліотек 
МОН України та НАПН України” (до 
2014 року - “Зведений план науко
во-інформаційної й видавничої ді
яльності освітянських бібліотек 
України та основних заходів бібліо
тек, спрямованих на підвищення 
професійної майстерності бібліо
течних працівників освітянської га
лузі України”) [6, 7], із яким можна 
ознайомитися на веб-порталі 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинсь- 
кого в розділі “Науково-методична 
діяльність”1. Довідник надсилаєть
ся провідним освітянським бібліо
текам України. Більшість із цих біб
ліотек висвітлюють науково-інфор- 
маційну діяльність на своїх порта
лах і сайтах. На порталі ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського в 
розділі “Науково-інформаційна ді
яльність” представлено “Календар 
знаменних і пам’ятних дат у галузі 
освіти і педагогічної науки” (почи
наючи з 2007 p.), нові надходжен
ня, інформаційно-виставкову ді
яльність, бібліографічну продукцію 
освітянських бібліотек МОН Украї
ни та НАПН України, реферативну 
інформацію, інформаційно-аналі
тичну продукцію, а також такі ін- 
формаційно-бібліографічні ресур
си: “Видатні педагоги України та 
світу”, “Видатні бібліотекознавці, 
бібліографознавці та книгознавці 
України й світу”, “Педагоги-новато- 
ри України”.

На сайті Львівської обласної на
уково-педагогічної бібліотеки пред
ставлено розділи: “Інформаційна 
діяльність” (календар знаменних 
дат, книжково-журнальні виставки, 
віртуальні виставки, видатні педа
гоги України, сценарії, календар по
дій) та “Бібліографічна діяльність” 
(рекомендаційні списки літератури, 
бібліографічні покажчики, бібліо
графічні огляди, каталог виставок, 
реферування журналу “Педагогіч
на думка”, медіаосвіта).

На сайті бібліотеки Харківсько
го НПУ ім. Г. С. Сковороди в розді
лі “Інформаційно-бібліографічна 
робота” відображено такі рубрики, 
як Бюлетень “Періодика”, Нові над
ходження, Реферати (реферування 
збірників наукових праць ХНПУ 
ім. Г. С. Сковороди, серія "Педагогі
ка і психологія”), Бібліографічні 
списки (повні тексти).

Сайт бібліотеки Дрогобицького 
ДПУ ім. І. Франка в розділі "Ресурси 
бібліотеки” представляє віртуальні 
виставки, бібліографічні списки 
(повні тексти), бібліографічні по
кажчики (тільки обкладинка, назва 
та анотація без повного тексту); 
культурно-просвітницькі заходи.

Сайти окремих бібліотек міс
тять лише кілька розділів (бібліо
графічні покажчики, віртуальні 
книжкові виставки та ін.). Вважає
мо, що освітянським бібліотекам 
доцільно створити на сайтах розділ 
"Науково-інформаційна діяль
ність”, у якому оприлюднювати ре
зультати науково-інформаційної ді
яльності.

На основі аналізу рубрик, пред
ставлених на сайтах провідних ос
вітянських бібліотек, можна зроби
ти висновок, що ці установи актив
но створюють бібліографічні по
кажчики та бібліографічні списки, 
які є продуктами традиційних для 
бібліотек видів науково-інформа
ційної діяльності. Кількість бібліо
тек, які розвивають реферативний 
та аналітичний напрями науково- 
інформаційної діяльності, є незнач
ною. Однією з основних причин 
цього є відсутність висококваліфі
кованих фахівців із відповідним 
рівнем інформаційно-аналітичної 
освіти. Оскільки на сучасному ета-

1 Зведений план інформаційно-видавничої діяльності //Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухом
линського [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dnpb.gov.ua/methodological/Zvedeniy_plan/. - Назва з екрана. 39
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пі розвитку інформаційного суспіль
ства створення реферативноїта ана
літичної інформації набуває важли
вого значення для розвитку будь- 
якої науки, науковці в галузі бібліоте
кознавства пропонують ввести в 
систему підготовки бібліотечних пра
цівників такі спеціалізації, як "аналі- 
тик-когнітолог”, "аналітик-експерт”, 
"бібліограф-аналітик” [12, с. 27].

Особливу увагу науковці приді
ляють одній із складових науково- 
інформаційної діяльності -  інфор
маційно-аналітичній діяльності, ви
значаючи її як “системне отриман
ня, аналіз та накопичення інформа
ції з елементами прогнозування з 
питань, що стосуються діяльності 
установи” [9, с. 46]. У процесі орга
нізації інформаційно-аналітичної 
діяльності перед науковцями по
стають питання щодо правильнос
ті оформлення результатів дослід
жень шляхом створення науково- 
інформаційних документів, які кла
сифікують за такими ознаками: 
глибина згортання інформації (сиг
нальна бібліографічна, рефератив
на та оглядова інформація), метод 
викладу інформації (документ-екс- 
тракт, перефразований, інтерпрето
ваний документ), форма фіксації ін
формації (рукописний, надрукова
ний, машинозчитувальний доку
мент) [16. с. 21].

Технологію та питання підготов
ки й оформлення інформаційно- 
аналітичних документів аналізує у 
статті В. М. Варенко, який зазначає, 
що “у сучасних умовах потреба у 
створенні інформаційно-аналітич
них документів об’єктивно зростає, 
оскільки за їх допомогою форму
ються ефективні управлінські рі
шення” [5, с. 46]. Аналітичний на
прям науково-інформаційної діяль
ності передбачає створення таких 
документів: аналітична записка, 
аналітичний звіт, оглядова запис
ка, довідка, періодичний огляд по
дій (дайджест), інформаційна за
писка, аналітичний огляд, доповідь 
[5, с. 46-47]. Так, фахівці ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського 
підготували й оприлюднили на 
порталі такі матеріали2: "Аналітич
ний огляд реформ середньої освіти 
в Україні у 1991 -2014 pp.”, “Реалі

зація державної політики у сфері 
надання освітніх послуг вищими 
навчальними закладами США 
(2014)“, “Реформування системи 
вищої освіти України (1991 -2014): 
аналітичний огляд", “Децентраліза
ція надання освітніх послуг школа
ми Фінляндії (2014)“, “Тенденції на
дання освітніх послуг у контексті 
реформування вищої школи Рес
публіки Білорусь поза межами Бо
лонського процесу (2014)“, “Рефор
мування системи надання освітніх 
послуг: досвід Фінляндії (2014)", 
“Корпоративна культура у сфері на
дання освітніх послуг вищими на
вчальними закладами Російської 
Федерації (2013)“ та ін.

Львівська обласна науково-пе
дагогічна бібліотека підготувала 
аналітичні огляди: “Звіт про діяль
ність бібліотек загальноосвітніх на
вчальних закладів Львівської об
ласті”, "Рекомендуємо прочитати: 
добірка інформаційно-методичних 
матеріалів” [5, с. 88]. Вищезазначе
ні аналітичні матеріали висвітлю
ють розвиток освіти, педагогічної 
науки та бібліотечної справи як в 
Україні, так і за кордоном, і відігра
ють важливе значення у процесі 
реформування освітянської галузі 
України. Провідним освітянським 
бібліотекам слід запроваджувати у 
своїй діяльності створення аналі
тичних документів, обираючи теми, 
важливі для вищих навчальних за
кладів, у структурі яких вони знахо
дяться, або для управлінських 
структур певного регіону.

Інформаційно-аналітичне за
безпечення управлінських струк
тур освітянської галузі, зокрема 
НАПН України, вивчала Л. О. Поно
маренко, яка зробила висновок, 
що ця діяльність "передбачає ком
плекс теоретичних, науково-мето
дичних та організаційних заходів: 
здійснення постійного інформацій
ного моніторингу з актуальних пи
тань педагогіки й психології, ви
вчення інформаційних потреб уп
равлінців та науковців освітянської 
галузі, створення науково обґрун
тованої системи аналітичних доку
ментів різних жанрів: залучення 
експертів-науковців у сфері педаго
гіки” [17, с. 249]. У 2010 році фахів

ці ДНПБ України ім. В. О. Сухом
линського підготували Концепту
альну модель системи інформацій
но-аналітичного забезпечення пе
дагогічної науки, освіти і практики 
України [13], у якій запропоновано 
концептуальні рішення щодо ієрар
хічної структури системи інформа
ційно-аналітичного забезпечення 
освітянської галузі та інформацій
ної інфраструктури ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського.

Однією з важливих складових 
науково-інформаційної діяльності 
є реферування документів. Пробле
ми формування реферативних ре
сурсів із питань педагогіки, психо
логії, освіти шляхом інтеграції й на
лагодження кооперативної взаємо
діїта координації робіт з їх створен
ня висвітлено в публікаціях Т. Ф. Бу- 
кшиної. Зокрема, вона зазначає, 
що в 2012 році у формуванні галу
зевого сегмента загальнодержав
ної реферативної БД "Україніка 
наукова” та її паперовому варіанті 
УРЖ "Джерело”, крім ДНПБ Украї
ни ім. В. О. Сухомлинського, взяли 
учать 15 провідних освітянських 
бібліотек [4, с. 12]: Вінницького 
ДПУ ім. М. Коцюбинського, Криво
різького педагогічного інституту 
ДВНЗ "Криворізький НУ”, Рів
ненського ДГУ, Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка, Української ін
женерно-педагогічної академії, Хар
ківського НПУ ім. Г. С. Сковороди, 
Херсонського ДУ, Кам’янець-По- 
дільського педагогічного універси
тету ім. І. Огієнка, Дрогобицького 
ДПУ ім. І. Франка, НПУ ім. М. П. Дра- 
гоманова, Київського університету 
ім. Б. Грінченка, Переяслав-Хмель- 
ницького державного педагогічно
го університету ім. Г. С. Сковороди, 
Уманського державного педагогіч
ного університету, Інституту психо
логії ім. Г. С. Костюка НАПН Украї
ни, Інституту педагогічної освіти та 
освіти дорослих НАПН України. 
Бібліотеки здебільшого реферують 
видання, що створюються вищими 
навчальними закладами і наукови
ми установами, у структурі яких во
ни функціонують. Автор публікації 
підкреслює необхідність активіза
ції формування реферативних ре
сурсів шляхом залучення більшої

40 2 Інформаційно-аналітична продукція//Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського [Елек
тронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dnpb.gov.ua/scientific_infonTiation_work/inform_a_prod/. - Назва з екрана.

http://www.dnpb.gov.ua/scientific_infonTiation_work/inform_a_prod/
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кількості провідних освітянських 
бібліотек до співпраці в корпора
тивній діяльності.

Створення електронних ресур
сів як напрям науково-інформацій
ної діяльності набуває важливого 
значення в практиці освітянських 
бібліотек. У 2014 році тематичні 
віртуальні виставки та віртуальні 
виставки, присвячені окремим пер- 
соналіям, представили на своїх 
сайтах вісім освітянських бібліо
тек: ДНПБ України ім. В. О. Сухом- 
линського, КЗ ЛОР Львівська об
ласна науково-педагогічна бібліо
тека, Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського, На
укова бібліотека Криворізького пе
дагогічного інституту ДВНЗ “Кри
ворізький НУ”, Науково-технічна 
бібліотека РВНЗ "Кримський інже- 
нерно-педагогічний університет”, 
Бібліотека Херсонського ДУ, Біб
ліотека Дрогобицького ДПУ ім. Іва
на Франка, Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ ім. Т. Г. Шев
ченка. Науковці зазначають, що 
“електронні бібліотечні виставки - 
це експозиція у мережі Інтернет за 
допомогою засобів веб-технологій, 
віртуальних образів спеціально пі
дібраних та систематизованих тво
рів друку, які репрезентуються від
даленим відвідувачам для ознайом
лення та використання” [22, с. 29], 
а основною їх функцією є інформа
ційно-комунікативна. Деякі з осві
тянських бібліотек представляють 
електронні ресурси, що постійно 
поповнюються. Наприклад, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського 
систематично поповнює електрон

ні ресурси “Видатні педагоги Укра
їни та світу”, “Видатні бібліотекоз
навці, бібліографознавці та книгоз
навці України й світу", Бібліотека 
Вінницького ДПУ ім. Михайла Ко
цюбинського створює краєзнав
чий веб-проект “Вінниччина в Ін- 
тернеті”, Наукова бібліотека Укра
їнської інженерно-педагогічної ака
демії забезпечує поповнення елек
тронного ресурсу “Інженерно-педа- 
гогічна освіта”.

Підсумовуючи результати ана
лізу науково-інформаційної діяль
ності освітянських бібліотек, а та
кож представлених на їхніх сайтах 
матеріалів, можна зробити висно
вок, що ці установи є більш актив
ними у створенні вторинної про
дукції, яка відображає традиційні 
види бібліотечної роботи (бібліо
графічні огляди, бібліографічні 
списки, бібліографічні покажчики). 
Разом з тим недостатня увага при
діляється таким видам науково-ін- 
формаційної роботи, як інформа
ційно-аналітичні огляди, аналітич
на інформація, реферативна інфор
мація. Перспективи подальшого 
розвитку науково-інформаційної 
діяльності освітянських бібліотек 
полягають у підвищенні рівня ква
ліфікації працівників бібліотечно- 
інформаційної сфери, вивченні ін
формаційних потреб освітянської 
галузі, визначенні першочергових 
питань теорії й практики освіти, що 
потребують інформаційного супро
воду, співпраці з науковцями в га
лузі освіти, систематичному опри
людненні повнотекстових елект
ронних версій продуктів інформа

ційної діяльності на сайтах бібліо
тек.

Враховуючи викладене пропо
нуємо заходи щодо подальшого 
розвитку науково-інформаційної 
діяльності освітянських бібліотек:

- запровадження обов’язкових 
курсів підвищення кваліфікації 
працівників бібліотечно-інформа
ційної сфери;

-  організація науково-методо- 
логічних семінарів із проблем на
уково-інформаційної діяльності для 
фахівців освітянських бібліотек на 
базі ДНПБ України ім. В. С. Сухо
млинського;

-  створення в освітянських біб
ліотеках інформаційно-аналітич
них відділів, секторів (або запро
вадження в бібліотеці посади “біб- 
ліографа-аналітика”);

-  укладання угод між освітянсь
кими бібліотеками та органами 
влади з питань освіти (МОН Украї
ни, НАПН України, обласні й місце
ві департаменти, управління осві
ти) щодо співпраці, визначення прі
оритетних тем досліджень;

-  створення на сайтах осві
тянських бібліотек розділу “Науко
во-інформаційна діяльність”, в яко
му будуть оприлюднюватися ре
зультати науково-інформаційної ді
яльності цих установ (повнотексто- 
ві документи).

Реалізація запропонованих за
ходів щодо розвитку науково-ін- 
формаційної діяльності освітянсь
ких бібліотек сприятиме вдоскона
ленню системи науково-інформа
ційного забезпечення педагогічної 
освіти, науки і практики України.
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