
56

відкрилися можливості всебічного, поглибленого та об’єктивного вивчення 
історії української бібліографії.

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є науковою 
установою з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, 
книгознавства, інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства, 
біографістики та історії освіти; національним галузевим депозитарієм, 
всеукраїнським галузевим центром створення національної поточної і 
ретроспективної бібліографії, науково-інформаційного забезпечення 
спеціалістів у галузі освіти, педагогіки і психології. У фондах бібліотеки 
зберігається найповніше зібрання навчальних видань, починаючи з 1748 року, 
зокрема унікальні підручники й навчальні посібники для середніх шкіл, вищих 
освітніх закладів, програми, методичні матеріали.

На допомогу бібліографам у роботі зі створення бібліографічних 
посібників і каталогів бібліотек було підготовлено науково -методичне видання 
«Укладання друкованих каталогів книг гражданського друку (XVIII -  початок 
XX ст.) із фондів бібліотек України» (укладач Р. С. Жданова ; наук. ред. 
П. І. Рогова. Київ, 2005). Це дало змогу на єдиних методичних засадах на 
високому професійному рівні укласти наукові каталоги «Підручники і 
навчальні посібники (1748-1917 рр.) з фондів Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського для початкових і середніх 
навчальних закладів» (Київ, 2005), «Підручники і навчальні посібники з 
гуманітарних дисциплін для початкових і середніх навчальних закладів (1918
1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. 
О. Сухомлинського» (Київ, 2014), «Підручники і навчальні посібники з 
природничо-математичних предметів для початкових і середніх навчальних 
закладів (1918-1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського» (Київ, 2016), «Періодичні видання 1917
1945 рр. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського» (Київ, 2019) та ін.

Зазначені видання не лише становлять великий науковий інтерес для 
дослідників історії освіти, педагогіки, а й є важливим галузевим сегментом 
повної національної бібліографії, що віддзеркалює історичний розвиток нації, 
відображений у документах. Діяльність ДНПБ України ім. 
В. О. Сухомлинського у цьому напрямі є значним внеском у розвиток 
української бібліографії, книгознавства, дослідження історії та культури 
України.

ТЕРМІНОЛОГІЧНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ 
КУЛЬТУРИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК
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Трансформації, які відбуваються сьогодні у бібліотечно-інформаційній 
сфері діяльності, визначають питання термінологічної компетентності як одне з
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особливо актуальних для фахівців галузі. Володіня сучасною науковою 
термінологією є головним складником професіоналізму фахівців бібліотечно- 
інформаційної сфери, а формування термінологічної культури -  важливим 
чинником їх професійної підготовки. Питання сучасної термінології, розвитку 
понятійного апарату бібліотекознавства та бібліографознавства належать до 
пріоритетних у наукових дослідженнях ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського.

У процесі дослідження розглянуто деякі аспекти становлення й розвитку 
української бібліотечно-інформаційної термінології, її сучасний стан, тенденції 
до змін у термінології в контексті реформування бібліотечної галузі в умовах 
інформатизації та переорієнтації її на електронне середовище, а також вплив 
глобалізації, інтеграції й міжнародної співпраці на стан терміносистеми 
бібліотечної галузі в Україні [1, 2]. Наголошено на потребі в нормативному 
регулюванні бібліотечно-інформаційної сфери відповідно до міжнародних 
стандартів, зокрема в розробленні, узгодженні та впровадженні уніфікованої 
наукової термінології.

Одним з найбільш розвинутих напрямів бібліотечно-бібліографічної 
діяльності є каталогізація. Обґрунтовано потребу в створенні довідкового 
видання «Каталогізування документів: короткий термінологічний словник» з 
урахуванням сучасних тенденцій у бібліотечно-інформаційній сфері діяльності. 
У роботі над створенням словника досліджено зміни, які відбуваються у 
бібліотечно-інформаційній сфері і відповідно у термінології каталогізації. 
Зазначено, що впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 
бібліотечній справі торкнулося насамперед каталогізування документів, тому 
питання термінології каталогізації потребує особливої уваги. Змістове 
наповнення кожного терміна впливає на зміст процесів, дій, засобів, методів 
тощо, які описано за допомогою цих термінів, отже, зрозуміло, що точне й чітке 
визначення термінів є важливим чинником їх правильного розуміння й 
застосуванння.

За результатами дослідження зроблено висновок про актуальність 
питання бібліотечно-інформаційної термінології в сучасних умовах та 
необхідність продовження роботи зі створення й редагування словника 
«Каталогізування документів: короткий термінологічний словник».
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