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Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухо- 
млинського Національної академії педагогічних наук України (далі -  
ДНПБ) як науково-дослідний, науково-інформаційний і науково-методич
ний центр мережі освітянських бібліотек МОН України та  НАПН України з 
1999 р. формує інформаційний ресурс у сфері освіти, який Трансформував
ся в потужний веб-портал (режим доступу: http://dnpb.goy.ua/ua/). Він ре
презентує діяльність установи, надає доступ віддаленим користувачам до 
широкого спектру інформаційних ресурсів та послуг, є візитівкою бібліоте-
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ки и важливим чинником, що впливає на н імідж.

Оновлений у 2015 р. веб-пор
тал зручний і простий! При по
будові його нової версії було за
стосовано технології Веб 2.0 та 
відповідні веб-стандарти. За 
програмну платформу вибрано 
систему управління змістом сай
ту WordPress, використовується 
одна з найпоширеніших систем 
керування базами даних 
MySQL. Вбудована система 
«тем»,, «плагінів» та «віджетів» 
має таки основні переваги: без
коштовність, простота встанов-

мацію про ДНПБ: її історія, 
структура, читальні зали, адре
са, режим роботи та контактні 
дані. Користувач має можливість 
ознайомитись із портфоліо на
уковців, переглянути перелік 
партнерів установи, відзнаки 
бібліотеки, Ь також здійснити 
віртуальну екскурсію кни
гозбірнею та відвідати кімнату- 
музей рідкісної книги. Важливо, 
що в цьому розділ подано Стра
тегію розвитку Державної на
уково-педагогічної бібліотеки

лення й використання, крос- 
платформеність, вбудований 
редактор, підтримка мультимов- 
ності тощо.

Зазначимо, що веб-портал — 
це колективний продукт, до 
розроблення якого долучаються 
на змістовому рівні практично 
всі відділи ДНПБ, а техно
логічний супровід здійснюється 
відділом науково-технічного за
безпечення та впровадження 
комп'ютерних технологій.

Особливість формування кон
тенту галузевого порталу 
пов'язана з тим, що, з одного 
боку, він містить інформаційні 
ресурси установи, а з іншого 
боку, інтегрує дані з різних 
інформаційних систем, що 
функціонують в інформаційно
му середовищі галузі. Портал 
підтримує режим двомовності -  
українську та англомовну версії.

Головна сторінка порталу 
відповідає ключовому визначен
ню цього поняття як загального 
входу до певного об'єкта. Вона 
містить блок верхньої навігації: 
мала сайту, допомога он-лайн, 
контакти, заголовок, головне 
меню, слайдер, інформаційні 
блоки та банери. Інформація 
структурована за розділами: 
«Про бібліотеку», «Ресурси», 
«Послуги», «Діяльність», «На
уковцю», «Бібліотечному
фахівцю» і «Галерея», кожен з 
яких розкриває окрему тему.

У розділі ?«Про бібліотеку» 
згрупоЬа&от> загальну інфор

подію або особу, визначні дати 
поточного року з історії світової 
й вітчизняної освіти та інших 
суміжних галузей знань. Із 2018 
р. бібліотека надає доступ до 
інформаційних ресурсів ком
панії EBSCO Publishing, іцо є од
ним із найбільших у світі поста
чальників журналів у електрон
ному й друкованому форматі.

Електронний каталог ДНПБ 
сьогодні налічує понад 402 тис. 
записів: це книги, дисертації, 
автореферати, статті з 
періодичних видань. На інно
ваційних засадах кооперації та 
координації формуються рефе
ративна й зведені бази даних 
дисертацій, збірників наукових 
праць і бібліографічних видань 
шляхом обміну аналітичними 
бібліографічними записами з 
періодичних видань галузі 
освіти, бібліотекознавства, 
бібліографознавства та книгоз
навства освітянськими бібліоте
ками МОН України й НАГІН Ук
раїни. У 2018 р. електронний 
каталог відвідало 425 523 кори

України імені В. О. Сухомлинсь- 
кого на 2017-2026 роки (за заг. 
ред. Л. Д. Березівської, 2017), у 
якій окреслено її місію, визначе
но пріоритети діяльності, клю
чові напрями розвитку, завдан
ня щодо їх реалізації.

У розділі «Ресурси» користу
вач може довідатися про фонд 
бібліотеки, переглянути її елек
тронні ресурси, зокрема різно
манітні інформаційно-бібліог
рафічні, а також якісні рефера
тивні та аналітичні матеріали. 
Окрім цього, відвідувач має змо
гу одержати необхідні відомості 
про нові надходженням до 
бібліотеки, а «Календар зна
менних та пам'ятних дат» допо
може г отримати компетентну 
інформацію • про ту чи іншу

стувачі, найбільший попит ма
ють такі бази даних електрон
ного каталогу: «Книги» (203 
778), «Періодика» (78 859) і 
зведена база даних збірників 
наукових праць (63 308).

із метою інформаційного за
безпечення фахівців освітянсь
кої галузі шляхом їх ознайом
лення з повними текстами акту
альної сучасної наукової про
дукції українських і зарубіжних 
авторів формується Науково-пе
дагогічна електронна бібліоте
ка ДНПБ України ім. В. О. Сухо- 
млинського. (НПЕБ), яка на 
01.01.19 містить 2 243 докумен
ти, її відвідуваність у 2018 р. -  
15 926 відвідувань.

ДНПБ приділяє велику увагу 
популяризації досягнень видат

них педагогів, освітніх і гро
мадських діячів, прагнучи зро
бити доступною інформацію 
про їхнє життя, діяльність та 
творчу спадщину не тільки в 
традиційному, а й в  електрон
ному вигляді. Із цією метою з 
2008 р. формується віртуальний 
інформаційно-бібліографічний 
ресурс «Видатні педагоги Ук
раїни та світу», де інтегруються 
відомості про понад 50 відомих 
українських і зарубіжних педа
гогів. Перший блок ресурсу при
свячено В. О. Сухомлинському -  
видатному українському педа- 
гогу-гуманісту, дитячому пись
меннику. Ресурс постійно попов
нюється. Активно поповнюється 
створений у 2009 р. електрон
ний інформаційно-бібліог
рафічний ресурс «Видатні 
бібліотекознавці, бібліографоз- 
навці, книгознавці та докумен- 
тознавці України та світу».

У розділі «Послуги» пропону
ються послуги, що надає 
бібліотека її користувачам, зок
рема он-лайн послуги: елек
тронна доставка документів; за
мовлення документів через еле
ктронний каталог на бронепо- 
лицю; віртуальна бібліог
рафічна довідка; служба «Запи
тай бібліотекаря» (через чат, 
скайп (Бкуре), електронну по
шту, телефон). Відвідувач може 
ознайомитись із Правилами ко
ристування бібліотекою, а та
кож звернутися до установи з 
метою отримання індексу УДК 
для своїх праць.

Розділ «Діяльність» окреслює 
різноманітні напрями діяльності 
ДНПБ: наукову, інформаційну, 
бібліотечну, соціокультурну та 
міжнародну. У ньому надано 
інформацію про всі. наукові про
екти, що здійснюються в ДНПБ, 
бібліометрику ДНПБ, діяльність 
вченої ради бібліотеки, ради 
молодих вчених. Висвітлено 
різноманітні наукові заходи, які 
проводить бібліотека, зокрема 
й для підвищення фахового 
рівня наукових і бібліотечних 
працівників (науково-педа
гогічні та бібліотекознавчі лек
торії, науково-методологічні 
семінари «Наукова бібліотека 
та якість сучасної освіти» тощо). 
Користувач може ознайомитися 
з періодичними виданнями: 
збірником «Наукові праці Дер
жавної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. 
Сухомлинського» та електрон
ним журналом «Науково-педа
гогічні студи», започаткованим 
у 2017 р.

Розділ «Науковцю» призначе
но для допомоги науковим і на
уково-педагогічним працівни
кам України. У ньому відобра
жена різноманітна інформація, 
зокрема сучасна нормативно- 
правова база, стандарти для 
оформлення наукових праць, 
міжнародні стилі оформлення 
публікацій тощо. Окремо нада
но посилання на Бібліометрику 
української науки та на міжна
родні наукометричні бази й сис
теми. Розділ «Бібліотечному 
фахівцю» призначений для

бібліотечної спільноти та містить 
правові, нормативні, статис
тичні, бібліографічні та повно- 
текстові матеріали тощо.

Розділ «Виставки» дає змогу 
дізнатися про книжкові виставки 
(стаціонарні або представлена 
як віртуальні ресурси), орЦ 
ганізовані до визначних істо̂ | 
ричних подій, ювілейних дат ви
датних українських і за
рубіжних освітян минулого й 
сьогодення. У розділі «Заходй»'

” висвітлюється інформація про] 
наукові, науково-практичні,-: 
культурно-освітні заходи, що 
відбулися в бібліотеці. Розділ 
«Наші видання» презентує повні 
тексти видань, які створено на
уковцями установи.

Про затребуваність веб-пор- 
талу ДНПБ, на якому представ
лено інноваційні послуги, різні 
види бібліографічної, рефера
тивної та аналітичної інфор
мації, свідчить статистика. Так, 
протягом 2018 р. на веб-портал 
завітало понад 1 5 тис. віртуаль
них користувачів, з яких майже 
11 тис. нових, відвідуваність ста
новить понад 117 тис. Позитив
но, що з кожним роком кількість 
віртуальних користувачів веб- 
порталу ДНПБ зростає.

Отже, нині веб-портал 
бібліотеки поєднує інфор
маційні, пошукові, освітні, рек
ламні, навігаційні функції та є 
інтегрованим ресурсом, потуж
ним засобом для просування 
інформ аційно-бібліотечних  
продуктів і послуг, а також ваго
мим чинником, що впливає на 
імідж ДНПБ України ім. В. О. Су
хомлинського як структурної ча
стини НАПН України. Він ре
алізує ідеологію єдиного досту
пу до всіх бібліотечно-інфор 
маційних ресурсів, зокрема 
створених на засадах кооперу
вання й взаємовикористання. 
Через веб-портал надається до
ступ до електронних каталогів, 
баз даних, електронних ко
лекцій, електронних бібліотек, 
пропонуються сервіси миттєвих 
повідомлень (он-лайн-спілку- 
вання, інформаційна служба, 
віртуальна довідка), а отже, ко
ристувачі мають змогу отримати 
якісну різнопланову інфор
мацію у сфері освіти. Серед 
пріоритетних перспектив роз 
витку веб-порталу передусім 
визначимо наповнення його ан
гломовним контентом в умовах 
євроінтеграційних освітніх про
цесів.

Звичайно, ми не прагнули де
тально схарактеризувати 
структурні частини веб-порта
лу, а лише привернути увагу на
укових і науково-педагогічних, 
бібліотечних працівників, здо- 
бувачів освіти, широкого кола 
освітян до його наповнення з ме
тою практичного використання 
ними доступної інформації. 
Відзначаючи 20-річчя ДНПБ, 
усвідомлюємо важливість роз
витку веб-порталу в умовах 
розбудови єдиного інфор
маційного простору української 
освіти.

Лариса БЕРЕЗІВСЬКА,
доктор педагогічних наук,

професор, член-кореспондент 
НАПН України, директор 

ДНПБ України 
ім. В. О . Сухомлинського;

Наталія ВАРАКСІНА,
завідувач відділу науково- 

технічного забезпечення та 
впровадження; комп'ютерних

ім. В. Q . Сухомлинського
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