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Розділ 09 Рукописи. Раритети і рідкісні книгивикористовується для рідкісних рукописів та книг, які мають певні особливості (оправа, ілюстрації, особливий матеріал виготовлення та ін.), що вирізняє їх серед інших видань. До підрозділів 09 належать як раритети, так і література про них, зокрема:
—  091 Рукописи;
—  092 Ксилографічні книги (книги, надруковані 

з дерев'яних друкарських форм);
—  093 Інкунабули (видання, надруковані в Європі 

до 1500 року: оригінали, факсимільні копії з них, їхнє 
вивчення);

—  094 Інш і цінні, незвичайні або рідкісні ви
дання (першодруки, колекційні видання);

—  095 Книги з незвичайними палітурками;
—  096 Книги з незвичайними ілюстраціями або 

незвичайними використаними матеріалами;

—  097 Книжкові знаки, що вказують на імена 
власників або походження книги (екслібриси, моно
грами, печатки, клейма);

—  098 Рані види книг з певними особли
востями (заборонені, втрачені видання, книги з 
шифрами);

—  099 Інш і види видань з незвичайними особ
ливостями (книги незвичайного формату, книги з 
автографами, книги, які належали історичним осо
бам, та ін.).Наприклад:093:027.7](477.83)(083.82) Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського університету : каталог091(=14):[025.171:027.5.021(477-25)НБУ](043.3) Чернухін Є. К. Грецькі рукописи IV — X X  ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад- ського: кодикологічне дослідження : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 07.00.08 / Чернухін Євген Костянтинович ; Н АН  України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер- надського.
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Постановка проблеми. Сучасний освітньо-науковий процес потребує інноваційної організації ресурсів бібліотек, активного впровадження інформаційно-ко- мунікаційних технологій (ІКТ) в обслуговування. Бібліотеки мають не лише надавати необмежений доступ до вітчизняних і світових баз даних (БД) та здійсню-
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ІЯЯЇЇ 2076-9326. Вісник Книжкової палати. 2019. № 4вати інформаційне забезпечення, а й створити комфортні умови для самостійної роботи користувачів. У  реалізації цих завдань важливу роль відіграють цифрові бібліографічні ресурси: електронні каталоги (ЕК), бази даних, бібліографічні посібники тощо, які пропонуємо розглянути в контексті діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О . Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О . Сухо- млинського).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре- тико-методичні та науково-організаційні аспекти формування бібліографічних БД розглянуто в працях вітчизняних і закордонних науковців. Зокрема, у публікаціях О. Клюшніченко [7; 8] представлено аналітичний огляд БД державної бібліографії книг та авторефератів дисертацій. Методико-технологічні й практичні питання створення БД статей і матеріалів із періодичних видань висвітлювали О. Бодак та А . Фе- дорчук [1]. Особливості використання БД у бібліотеці закладу вищої освіти вивчали В. Донець [5] та Ю . Остапчук [14]. Історію створення та впровадження в роботу БД "Інформаційно-аналітичний огляд преси" в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернад- ського (НБУВ) дослідили А . Федорчук, К. Лобузіна, Н. Танатар [18]. О . Лопата й С. Верещагіна [12] висвітлили основні результати моніторингу використання БД "Журнали та продовжувані видання" ЕК Н БУВ.У  межах комплексних науково-дослідних проектів особливості БД ЕК бібліотеки вивчали також фахівці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Процес створення бібліографічної "Зведеної бази даних дисертацій" розглядала С . Коваленко [13, с. 138— 145], "Зведеної бази даних збірників наукових праць"—  Н. Зоріна [13, с. 145— 152]. "Галузеву реферативну базу" дослідили І. Коваленко [9] та Н. Кропочева [10]. Досвід формування БД "Періодика" на засадах корпорації з провідними освітянськими бібліотеками Міністерства освіти і науки (МОН) України та Національної академії педагогічних наук (НАПН) України репрезентовано у статті Л. Самчук [16]. У  дослідженнях Є . Демиди [2; 3; 4] охарактеризовано науково-методичні засади формування БД "Періодика" ЕК наукової бібліотеки та перспективи її розвитку. С . Янюк проаналізувала статистику відвідування віддаленими користувачами БД "Періодика" ЕК ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського впродовж 2014— 2015 рр. [19].
Мета статті —  дослідити змістове наповнення БД "Періодика" ЕК ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського і здійснити моніторинг її відвідуваності дистантними користувачами впродовж 2014— 2018 рр.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із напрямів діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського є формування якнайповнішого фонду, що становить фундамент науково-інформаційного забезпечення фахових потреб дослідників і практиків освітянської галузі України [17, с. 14].Основне джерело відомостей про документні фонди бібліотеки становить електронний каталог, започаткований 2003 р. як складова частина "Системи каталогів і картотек ДНПБ України ім. В. О. Сухо

млинського". ЕК розкриває склад і зміст документів різними мовами, незалежно від того, на яких носіях інформації (друкованих, аудіовізуальних, цифрових тощо) їх представлено. Поєднує функції абеткового, систематичного, предметного каталогів і забезпечує багатоаспектний пошук інформації. Електронний каталог складається з восьми БД, організованих за видами документів чи тематикою: "Книги", "Періодика", "Рідкісні книги", "Бібліотечна справа", "Галузева реферативна база", "Сухомлиністика", "Національна академія педагогічних наук", "Календар знаменних і пам'ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки", а також чотирьох зведених БД, наповнення яких здійснюється спільно з освітянськими бібліотеками України: "Дисертації з питань освіти, педагогіки й психології", "Збірники наукових праць", "Періодичні видання" і "Бібліографічні видання освітянських бібліотек". Загальний обсяг ЕК на 01.04.2019 становить 345 421 бібліографічний запис [15].Проведені дослідження [11] свідчать, що значний попит у користувачів ДНПБ України ім. В. О . Сухомлинського мають наукові та науково-методичні журнали, оскільки вони слугують поширеним каналом соціальної комунікації, джерелом оперативної розгалуженої інформації для навчальної, наукової та практичної діяльності.БД "Періодика", започаткована 2007 р., призначена для наукового розкриття змісту періодичних видань; містить упорядкований перелік їх назв з інформацією про надходження окремих номерів, аналітичні бібліографічні записи з цих видань та електронні ресурси з вільним доступом до повнотекстових документів у локальній мережі ДНПБ України ім. В. О . Сухомлинського. Паралельно здійснюється ретроспективна каталогізація періодичних видань.На 01.04.2019 БД "Періодика" налічувала 222 329 записів, серед яких:—  загальний опис журналів —  945;—  загальний опис газет —  108;—  бібліографічні аналітичні записи —  137 295 тощо.Фахівці наповнюють БД "Періодика" аналітичними бібліографічними записами зі 175 назв періодичних видань, із них: 154 —  із питань освіти, педагогіки, психології та суміжних галузей знань, у тому числі 27 —  іноземними мовами; 21 назва —  бібліотекознавчої, бібліографознавчої та книгознавчої тематики.На шпальтах журналів "Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України", "Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка" публікуються матеріали щодо правового забезпечення національної освіти. Користувачі можуть ознайомитись із поточною нормативною документацією Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, М О Н  України та інших відомств, інструкціями й методичними рекомендаціями з питань вищої, професійної, середньої, початкової, дошкільної та позашкільної освіти, навчальними планами, а також отримати роз'яснення провідних фахівців М О Н  і Н АПН .
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ISSN 2076-9326. Вісник Книжкової палати. 2019. № 4Для виконання запитів із проблем розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського пропонує журнали: "Дошкільне виховання", "Дошкільнятко", "Дошкільний навчальний заклад", "Дошкілля", "Вихователь- методист дошкільного закладу", "Медична сестра дошкільного закладу", "Методична скарбничка вихователя", "Практика управління дошкільним закладом", "Практичний психолог. Дитячий садок" та ін. Фахівці дошкільної освіти та батьки дошкільнят можуть скористатися цікавими й сучасними розробками занять, актуальними методичними порадами, різноманітними сценаріями свят, дидактичними матеріалами тощо.БД "Періодика" містить записи з журналів для фахівців галузі початкової освіти, зокрема "Англійська мова в початковій школі", "Вихователю ГП Д. Усе для роботи", "Початкове навчання та виховання", "Початкова школа", "Початкова школа і сучасність", "Учитель початкової школи" та ін. На шпальтах видань представлено креативні авторські розробки уроків, сценарії свят, дидактичні й практичні матеріали для занять відповідно до сучасних освітніх новацій, зокрема вимог Державного стандарту загальної початкової освіти та концептуальних засад реформування середньої школи "Нова українська школа", матеріали для проведення батьківських зборів, педагогічних рад, атестації та підвищення кваліфікації вчителів.Часописи "Англійська мова та література", "Безпека життєдіяльності", "Біологія", "Вивчаємо українську мову та літературу", "Всесвітня література в сучасній школі", "Географія та економіка в рідній школі", "Зарубіжна література в школі", "Іноземні мови", "Інформатика в школі", "Історія в рідній школі", "Історія та правознавство", "Комп’ютер у школі та сім'ї", "Математика в рідній школі", "Мистецтво в школі", "Мистецтво та освіта", "Музичний керівник", "Трудове навчання в школі", "Українська мова і література в школі", "Фізика в школах України", "Фізика та астрономія в рідній школі", "Фізичне виховання в рідній школі", "Хімія" та ін. пропонують учителям предметних галузей актуальні та корисні матеріали з методики викладання окремих предметів у закладах загальної середньої освіти відповідно до нових програм (2017), статті з проблем навчання та виховання школярів.Робота з дітьми з особливими освітніми потребами вимагає від педагогів спеціальних знань і навичок. На сторінках часописів "Дефектолог", "Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка", "Особлива дитина: навчання і виховання", "Корекційна педагогіка", "Логопед" представлено широкий спектр результатів наукових пошуків, практичний доробок вітчизняних і закордонних дослідників, що допоможе фахівцям організувати діагностичну, профілактичну, корекційну, реабілітаційну та розвивальну роботу з різними віковими групами осіб з особливими потребами, зокрема в умовах інклюзивного навчання.Для виконання запитів користувачів у галузі професійної (професійно-технічної-) освіти у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського наявні такі науково-методичні видання: "Професійна освіта", "Профтех-

освіта", "Педагогіка і психологія професійної освіти", "Профессиональное образование" (Республіка Білорусь) та ін. На сторінках часописів представлено розробки занять, матеріали з методики навчання, актуальну інформацію, що сприятиме розвитку фахівців системи професійної (професійно-технічної) освіти тощо.На шпальтах часописів "Вища освіта України", "Вища школа" комплексно висвітлюється досвід діяльності українських і світових закладів вищої освіти й підготовки кадрів вищої кваліфікації. Науковцям, здо- бувачам вищої освіти і всім, хто цікавиться питаннями філософської, педагогічної й психологічної тематики у галузі неперервної професійної й післядипломної освіти, стануть у пригоді матеріали журналів "Неперервна професійна освіта: теорія і практика", "Після- дипломна освіта в Україні" та ін.Теоретичні, прикладні й науково-експериментальні дослідження з актуальних питань педагогіки репрезентовано на сторінках часописів: "Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія: Педагогічні науки", "Молодь і ринок", "Наука і освіта", "Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки", "Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д . Ушинського. Серія: Педагогічні науки", "Педагогіка і психологія. Вісник Н А П Н  України", "Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології", "Український педагогічний журнал".ДНПБ України ім. В . О. Сухомлинського пропонує користувачам періодику, на шпальтах якої представлено результати наукових досліджень у галузі суміжних з педагогікою наук. Наприклад, часописи "Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія", "Европейский журнал психоанализа", "Організаційна психологія. Економічна психологія", "Психологічне консультування, психотерапія", "Психология и соционика межличностных отношений", "Психологія і суспільство", "Психологічний журнал", "Психологія і особистість", "Український психологічний журнал", Journal of Psychology Research тощо інформують про результати теоретичних та емпіричних розвідок із різних розділів психології. На шпальтах журналів "Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки", "Вісник Черкаського університету. Серія: Філософія", "Наукові праці. Серія: Соціологія. Чорноморський національний університет імені Петра Могили", "Наукові праці. Серія: Філософія. Чорноморський національний університет імені Петра Могили", "Соціологія: теорія, методи, маркетинг", "Соціологічні студії", "Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія", "Український соціологічний журнал" публікуються результати досліджень у галузі соціології та філософії.Важливим показником актуальності та популярності ЕК є статистика кількості його переглядів дис- тантними користувачами ДНПБ України ім. В. О . С у хомлинського. Проаналізувавши частоту звернень, можемо констатувати, що найбільший попит мають БД "Книги", "Періодика" та зведена БД "Дисертації з питань освіти, педагогіки й психології" (діагр. 1).
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2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рікВ  Періодика В  Книги В  Зведена БД дисертацій
Діагр. І. Статистика відвідувань користувачами БД ЕКДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за 2014—2018 рр.Проведений аналіз статистичних даних свідчить, що впродовж 2014— 2018 рр. користувачі найчастіше зверталися до БД "Періодика", зокрема кількість запитів становила 339 687. БД "Книги" відвідало 298 884 користувачі, а зведену БД "Дисертації з питань освіти, педагогіки й психології" —  176 961.У  2009 р. започатковано проект, що передбачає обмін електронними записами аналітичного розпису періодичних видань з освітянськими бібліотеками України. З 2013 р. обмін записами відбувається за допомогою File Transport Protocol (РТР)-сервера, що дає можливість кожній книгозбірні самостійно запозичувати потрібні записи. Спільними зусиллями здійснюється розпис 125 назв журналів із питань педагогіки й психології.

Висновки. Періодичні видання як цінне джерело інформації з питань розвитку педагогіки, психології та освіти відіграють вагому роль у забезпеченні інформаційних потреб освітян, залишаючись пріоритетною формою наукової комунікації.Наповнення БД "Періодика" є доволі трудомістким процесом, і для отримання актуальної інформації з періодичних видань слід забезпечити їх оперативне опрацювання за допомогою сучасних технічних засобів, а також проведення колаборативної роботи з іншими бібліотечними установами. ДНПБ України ім. В. О . Сухомлинського як головний координатор мережі освітянських бібліотек М О Н  України та Н А П Н  України одним із пріоритетних завдань вважає формування у традиційній та електронній формах повноцінного всеукраїнського галузевого ресурсу як сегмента інформаційного простору держави.Зважаючи на викладене, пропонуємо й надалі вдосконалювати процес формування БД "Періодика", розширюючи репертуар журналів; популяризувати базу даних серед споживачів інформації на конференціях, семінарах, круглих столах тощо; привертати увагу користувачів до наукових періодичних видань, що сприятиме підвищенню рівня їхньої інформаційної культури тощо.
Перспектива подальших досліджень полягає у здійсненні повторного статистичного моніторингу кількості переглядів дистантними користувачами БД

"Періодика" ЕК ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з виявленням поточних змін.
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"Периодика" електронного каталога Г Н П Б  Украины 
имени В. А. Сухомлинського; осуществлен анализ ста
тистики ее посещения дистантными пользователями 
на протяжении 2014—2018 гг.; определены перспек
тивы дальнейших исследований в данном направлении 
и изложены предложения по усовершенствованию 
базы данных.

The paper analyses the content o f  Periodicals 
database presented in e-catalogue o f  V. O. Sukhomlynskyi 
State Scientific and Pedagogical Library o f  Ukraine. The 
paper covers the statistics o f  remote user attendance o f  
Periodicals database in 2014—2018. The author outlines 
the prospects o f  further research in that direction.Надійшла до редакції 2 квітня 2019 року

IS S N  2076-9326. Вісник Книж кової палати. 2019. Ns 4

У Д К  004.9:631.145(477)

Оксана Капралюк,
кандидат сільськогосподарських наук, 
завідувач відділу науково-методичної роботи 
та реферування ИНСГБ НААН

Концептуальна модель інформаційного забезпечення 
агропромислового комплексу України

Представлено організаційну структуру інформаційної системи агропромислового комплексу України та 
надано стислу характеристику її основних суб'єктів.

Ключові слова: інформаційний простір, агропромисловий комплекс України, інформаційні ресурси, А Б ІС  
"ІРБІС", дорадчі службиЕфективність функціонування сучасного агропромислового комплексу України (АГЖ) дедалі більше залежить від застосування новітніх інформаційних технологій на основі інтегрованої системи збирання, опрацювання та обміну інформацією за допомогою комп’ютерних систем. Якісне інформаційне забезпе-
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