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ність бібліотек, модель галузевого інформаційно-аналітичного періодичного видання, освітянські бібліотеки.

як невід'ємної складової науково-інформаційної роботи біб-Постановка проблеми в загальному вигляді. На сучас- 
нсм\ етапі стрімкого нарощення обсягів різноманітної інфор
мації роль аналітичної діяльності в забезпеченні суспіль
них потреб значно актуалізувалась. Нині в Україні утверди
лось сприйняття інформаційно-аналітичної діяльності (ІАД)
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ліотек. Інформаційно-аналітична продукція (ІАП) стала важ
ливим засобом комунікації, своєрідним посередником між 
бібліотекою та користувачем. Тому, на наш погляд, вибірко
вий аналіз періодичних інформаційно-аналітичних видань.
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що готую ться провідними освітянським и бібліотеками, 
дасть мож ливість скласти уявлення про сучасний стан і тен
денції 1АД мереж і книгозбірень М ОН України та  НАПН 
України, допом ож е запобігти механічном у й беззастереж 
ному запозиченню , копію ванню  наявного досвіду при роз
робленні моделі галузевого інф орм аційно-аналітичного ви
дання (ГІАВ), сприятиме еф ективном у впровадж енню  інно
вацій у бібліотечну практику з урахуванням  особливостей і 
потреб сучасних користувачів.

Ступінь вивчення теми. А наліз останніх дослідж ень і 
публікацій, в яких започатковано розв'язання поруш еної 
проблеми, засвідчив, що в останнє десятиліття різноманітні 
аспекти ІАД бібліотек У країни все частіш е висвітлю ю ться 
на сторінках фахових періодичних видань, обговорю ю ться 
учасниками наукових конференцій, семінарів, засідань "круг
лого столу". Зокрема, теоретичні питання розвитку понятій
ного апарату системи інформ аційно-аналітичного забезпе
чення діяльності управлінців б ібліотечної сф ери розглядали 
О. Карпенко, О. Кобєлєв, О. Пархоменко, Г. Сілкова, Н. Сляд- 
нєва, Л. Ф іліпова та  інші. О собливості організації інформа
ційно-аналітичної діяльності книгозбірень у контексті загаль- 
ноцивілізаційних соціокультурних трансф орм ацій  вивчали 
переважно фахівці НБУ імені В. І. В ернадського: Н. Авто- 
номова, Г. Булахова, О. Буніна, Н. В ітуш ко, І. Виш невська, 
С. Дригайло, В. Пальчук, Л. Ч уприна та інші.

Зауваж имо, що проблемам створення моделі галузево
го періодичного видання як різновиду науково-інф орма- 
ційної продукції (НІП ) у вітчизняних дослідж еннях майже 
не приділено уваги. У поодиноких працях українських дос
лідників, зокрема О. Іващ енко, котра посилається здебіль
ш ого на досвід російських учених, описано загальні прин
ципи та етапи моделю вання ж урналів [3, с. 39— 46]. Спробу 
аналізу технології створення вітчизняного інформаційно- 
аналітичного продукту зд ійснено В. Бондаренко. Вона наго
лош ує на важ ливості забезпечення користувачів такими 
умовами, за яких передусім  "скорочую ться витрати часу, 
необхідні для ознайомлення з ш ироким спектром різнопла
нової документації, а отже, вивільняється час для її аналізу й 
переосмислення" [1, с. 313].

Загалом аналіз стану вивченості означеної тем и пока
зує, що, незважаю чи на дослідж ення окрем их її аспектів, 
відсутні праці, присвячені ком плексном у дослідж енню  ін
формаційно-аналітичних періодичних бібліотечних видань.

Тому м ет ою  наш ого дослідж ення став аналіз інф ор
маційно-аналітичної продукції освітянських бібліотек як 
засобу налагодж ення ком унікації м іж  книгозбірнею  й чита
чем, а також  як способу оприлю днення аналітичної інфор
м ації з психолого-педагогічної тематики. Завдання  статгі 
полягаю ть у потребі з'ясувати рівень забезпечення освітньої 
сфери науково-аналітичною  інформ ацією  з актуальних пси- 
холого-педагогічних питань; охарактеризувати інформаційні 
періодичні видання бібліотек за ф ізичною  ф орм ою  існуван
ня, тираж ування та  розповсю дж ення; науково обгрунтувати 
перспективу створення концептуальної моделі галузевого 
інформаційно-аналітичного періодичного видання з психо- 
лого-педагогічних питань на базі Д ерж авної науково- 
педагогічної бібліотеки У країни імені В. О. С ухомлинського 
(ДН ПБ України імені В. О. С ухом линського) як головного 
інформаційного центру освітньо ї галузі та  науково-методич
ного центру мережі освітянських бібліотек, створеної згідно 
з Постановою Кабміну України від 30.10.1999 р. №  2018 [10].

Основний м ат еріал дослідж ення. Передусім  зауваж и
мо, що поняття "освіт янські б ібліот еки"  у дослідж енні вжи
ваємо в значенні, прийнятому на рівні НА ПН У країни, зок
рема зафіксованому в "П олож енні про мережу освітянських 
бібліотек М ОН України та  А П Н  У країни" (2003), як уза
гальненої назви спеціальних педагогічних бібліотек або

структурних підрозділів освітянських установ та організацій 
і бібліотек навчальних закладів усіх типів та рівнів акреди
тації, підпорядкованих М О Н  України, місцевим органам 
управління освітою  й АПН України. Вони акумулю ю ть, 
зберігаю ть та  організовую ть доступ до профільної доку- 
м ентної інф орм ації учасників науково-дослідної діяльності, 
навчально-виховного процесу, керівних кадрів, забезпечую 
чи тим самим інформаційні потреби педагогічної науки та 
освіти [9].

П ротягом останнього десятиліття в Україні широко 
вживається терм ін "інф ормаційно-аналіт ична діяльність  
бібліот ек”, який став предметом вивчення багатьох україн
ських вчених: В. Горового, С. Горової, Т. Гранчак, В. Ільга- 
наєвої, О. Карпенка, О. Кобєлєва, В. Пархоменко, Г. Сілко- 
вої, Л. Ф іліпової та інших.

Д ослідж ую чи проблеми ІАД освітянських бібліотек, 
зауваж имо, що сутність інформ аційної аналітики полягає в 
застосуванні методів аналітичного опрацю вання інформації 
та  використання наукових методів створення нових знань 
ш ляхом інтелектуального оброблення інформаційних маси
вів. Діяльність у цьому напрямі ДНПБ У країни імені В. О. Су
хомлинського яскраво ілю струє саме такий підхід, де важ
ливим елементом науково-інф орм аційної діяльності (НІД) є 
інформаційна аналітика, у процесі якої виріш ується завдан
ня якісно-зм істовного перетворення первинної інформації в 
нові знання (вторинну інформ ацію ) [4]. Ф ахівці цієї книгоз
бірні, зокрема Г1. Рогова, Т. Букш ина, О. Карпенко та інші, 
дослідж ую чи інформ аційну діяльність спеціальних науко
вих бібліотек, зазначаю ть, що виникає певна трансформація 
інф орм аційної діяльності: вона починає тяж іти до науково- 
дослідної роботи (Н Д Р). Від інформ аційної діяльності в 
режимі "запит-відповідь" спеціальні бібліотеки переходять 
до конкретного забезпечення НДР. Цей вид діяльності все 
глибш е проникає в творчий  процес дослідників, збільш ує 
мож ливості ефективного використання документів [11].

З-пом іж  найпош иреніш их видів інформаційної д іяль
ності бібліотек є інформаційні бю летені, важливим етапом у 
підготовці яких є аналітичне опрацю вання, що передбачає 
детальне вивчення й аналіз первинних документів, зістав
лення га узагальнення інформації, внаслідок чого відокрем
лю ється застаріла або неінформативна зм істова частина. На 
сьогодні підготовка інформ аційних продуктів на випере
дж ення є одним із пріоритетних і перспективних напрямів 
ІАД сучасних бібліотек. Такі матеріали мож уть м істити екс
пертні оцінки, аналітичні довідки та  прогнози розвитку 
клю чових проблем суспільства, що, можливо, стануть ак
туальними найближчим часом [2]. Зокрема, створена в НБУ 
імені В. І. В ернадського С луж ба інформаційно-аналітичного 
забезпечення органів держ авної влади (С1АЗ) запровадила 
випуск щ оденного інф ормаційного бю лет еня "Вісті з р егіо 
ну"' . Пізніше став виходити інф ормаційно-аналітичний ж ур
нал "Україна: події, факти, ком ент арі" . С еред нових інфор
маційних продуктів СІАЗ варто назвати бю летені, підготов
лені на основі аналізу оперативної інф ормації електронних 
видань: це "Резонанс"  та  "Національна безпека: геополіт ич- 
ні, соціально-економ ічні та інш і фактори". Ф онд П резиден
тів України Н Б У В 2 випускає два інф ормаційно-бібліогра- 
ф ічних бю лет ені: "Україна у  відгуках зарубіж ної преси"  та 
"Н ауково-інф ормаційні ресурси  про президент ів та інсти
тут президент ст ва". П роте всі ці видання містять рубрики, 
інформаційне наповнення яких досить віддалене від>психо- 
лого-педагогічних проблем освітньої галузі.

Заслуговує на увагу інф ормаційно-аналіт ичний бю ле
тень Н аціональної парлам ентської бібліотеки України —
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"Соціологічні дослідж ення в бібліот еках"  [12], який вихо
дить із 1992 р. у режимі он-лайн3. Хоча це видання адресо
вано насамперед працівникам галузевої соціологічної служ 
би, водночас воно є корисним і для бібліотекарів, оскільки 
містить актуальні статті про досвід  інноваційної б ібліотеч
ної роботи в НПБУ, а також  правову інформацію , що сто
сується роботи книгозбірень і їхнього функціонування зага
лом. Але знову ж таки психолого-педагогічні питання та 
проблеми освіти в цьому бю летені не висвітлю ю ться.

Аналізую чи 1АД бібліотек установ НА ПН України, за
уважимо, що відкритий доступ до такого виду видання за
безпечує тільки інф ормаційно-аналітичний відділ педагогіч
них інновацій інституту інформ аційних технологій і засобів 
навчання —  це інф ормаційний бю лет ень  (без назви)4. На 
сайті цього інституту розміщ ено архівні випуски видання, 
починаю чи з 2004 р. Бю летень м істить переважно одну-дві 
аналітичні статті (загальним обсягом  дві-три сторінки) із 
питань освіти: інноваційного досвіду, упровадж ення інфор- 
м аційно-комунікаційних технологій (ІК'Г), освітніх компе- 
гентностей тощо. Проте з початку 2013 р. на порталі інсти
туту відсутня інформація про це видання, тобто можемо 
висловити припущ ення, що воно, на жаль, припинило своє 
існування.

Здійсню ю чи порівняльну характеристику інформ ацій
ної продукції освітянських бібліотек України, не можемо 
обійти увагою  періодичне видання М иколаївської науково- 
педагогічної бібліотеки —  інф ормаційний бю лет ень "Осві
т янин"5, який виходить друком із 1999 р. Слід зауважити, 
що воно призначене переважно для двох категорій читачів —  
ш кільних педагогів і бібліотекарів. Про це свідчать такі руб
рики, як надходження нових видань, тем атичні рекоменда
ційні списки літератури, актуальні статті щ одо впроваджен
ня 1КТ у ш кільних бібліотеках, інф ормація про конференції, 
статті про відомих особистостей тощ о. А ктуальною  є руб
рика "Від перш ої особи", де публікується здебільш ого інфор
мація, надана директором цієї бібліотеки Т. Роскіною . А на
ліз наявних примірників інформаційного бю летеня "О світя
нин" дає змогу визначити як плю си, так і мінуси цього ви
дання. Зокрема, серед позитивних аспектів варто назвати 
наявність постійних рубрик, авторських, проте якісних ф о
торепортажів, вдалої тем атичної добірки інфографіки. Бю 
летень має девіз і власну емблему, що відображ ає головну 
позицію  редакційної колегії та  бібліотеки загалом. Однак 
слід констатувати відсутність держ авної реєстрації друкова
ного видання, мовну нестабільність, коли різні номери дру
кую ться то українською , то російською , або ж коли один 
номер містить статті обома мовами. На нашу думку, одним 
із значних мінусів аналізованого видання є відсутність його 
електронної версії. На порталі М иколаївської науково- 
педагогічної бібліотеки містяться лиш е уривки з цього бю 
летеня за 2008 р., а друкований випуск видання обмежився 
одним номером у 2012 р. Цей факт логічно спонукає до роз
думів щодо теперіш нього стану та  існування інформ аційно
го бюлетеня.

Проаналізувавш и ще одне видання —  інф ормаційний  
вісник  Н аукової бібліотеки У м анського держ авного педаго
гічного університету імені Павла Тичини "Бібліот ечні віс
ті"6, відзначимо оригінальність макета, що не лиш е привер
тає увагу, а й зацікавлю є, оскільки кожен номер цього віс
ника має свою  кольорову гаму. П озитивним  фактом також  є 
наявність емблеми бібліотеки, усталених рубрик. Зокрема, ці
кавим є розділ "Світ українських традицій", де розповідаєть-

3 http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=203 
J http://www.ime.cdu-ua.net/bul.html
5 http://library.mk.ua/vidanya/all.php
6 http://library.udpu.org.ua/chytachevy/hazeta-bibliotechni-visti

ся про національні обряди, релігійні свята тощ о. Вважаємо, 
що важливу роль у зм істовном у наповненні вісника відігра
ю ть інформаційні дописи бібліотекарів на різну тематику та 
відгуки студентів про університетську бібліотеку, а також 
новини про її роботу й оголош ення, анонси, вітання. Родзин
кою видання вваж аємо влучно дібрані афоризми відомих 
особистостей відповідно до тем атики кож ного номера, а 
також  кольорову інфографіку, вдале застосування шрифтів.

Н аукова бібліотека Х м ельницького національного уні
верситету за ріш енням м етодичної ради наукової бібліотеки 
від 2004 р. випускає інф ормаційний бю лет ень "Бібліотека в 
освіт ньому прост орі"1. Й ого особливістю  є різноманітність 
тематичного спрямування кож ного номера, інформаційно- 
аналітичні статті яких висвітлю ю ть актуальні питання з 
досвіду діяльності бібліотек ВНЗ. Варто підкреслити приз
начення цього видання, розрахованого на ш ирокий загал 
працівників книгозбірень вищ ої школи.

Результати дослідж ення, які м істять вибірковий аналіз 
сайтів освітянських бібліотек, а також  наукових публікацій
із зазначеної проблеми, переконливо свідчать, що переважна 
більш ість з них обмеж ується тільки випуском інформацій
них списків надходж ення нових видань. Це, наприклад, ін
формаційні бю летені книгозбірень ВНЗ, зокрема наукової 
бібліотеки Н ац іо н ал ьн о го  п едагогічного  університету ім е
ні М. П. Д рагом анова "Б ібліокур 'єр"8, наукової бібліотеки 
Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького "К нижкова скарбниця"9, К иївського націо
нального університету культури і м истецтв із проблем вищої 
школи для професорсько-викладацького складу "Освітні ін
новації у вищ их навчальних закладах У к р а їн и "10, Націо
нального авіаційного університету (без н а з в и )" ,  а також 
бібліотеки НАГІН України —  ДН П Б України імені В. О. Су- 
хомлинського "Нові надходж ення до Д ерж авної науково-пе
дагогічної бібліотеки України імені В. О. С ухом линського"12 
тощ о. Н еординарним є онлайн-інф орм ування бібліотек про 
нові надходж ення засобами презентації слайдів, як це за
пропонувала бібліотека Н аціонального фармацевтичного 
університету13. Багато ВНЗ У країни має друковані інформа
ційні видання, проте в них, та й то лиш е в поодиноких випад
ках, для книгозбірень відведено тільки окремі рубрики.

Тож усі проаналізовані видання містять різноманітну 
інформацію  щодо держ авного управління у сфері економіки, 
фінансів, бізнесу, суспільно-політичного життя українського 
суспільства. Н атомість інформ аційно-аналітичне забезпе
чення освітньої галузі, зокрем а у сфері педагогіки та психо
логії, не знаходить належ ного відображення в бібліотечній 
ІАП. Окрім того, переваж на більш ість названих видань не 
маю ть свідоцтва про держ авну реєстрацію . На нашу думку, 
це свідчить передусім  про недотримання цими установами 
вимог чинного українського законодавства, зокрема ст. 11 
Закону України "Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні", де значиться, що "держ авній реєстрації 
підлягаю ть усі друковані засоби м асової інформації, що 
видаються на території У країни, незалеж но від сфери розпо
всю дження, тираж у і способу виготовлення" [8], Постанови 
К абінету М іністрів У країни "П ро держ авну реєстрацію  дру
кованих засобів м асової інформації, інформаційних агентств 
та розміри реєстраційних зборів" [7], а також  низки нор-

http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/byuleten.htm
8 http://lib.npu.edu.ua/docs/bibliokur.htm
9 http://biblioteka.cdu.edu.ua/index.php/vidavnicha-diyalnist- 
bibhoteki?id=69
10 http://knukim.edu.ua/naukovi-vidannya-biblioteki/
11 http://www.lib.nau.edu.ua/dovidka/
12 http://www.dnpb.gov.ua/scientirie_mformation_work/new_pub/
ь http://lib.nuph.edu.ua/
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мативних докум ентів М іністерства ю стиції України, щодо 
обов'язкової реєстрації засобів м асової інформації, до яких 
належать періодичні видання й такі, що продовж ую ться, а 
також  ті, що виходять під постійною  назвою , із періодичніс
тю  один і більш е номерів (випусків) протягом року.

Отже, на основі аналізу інформ аційно-аналітичних 
видань окремих книгозбірень констатуємо: незважаю чи на 
значні зусилля у сфері реф орм ування стратегічних орієнти
рів розвитку бібліотек, створення ними електронних інфор
маційних баз даних, що передбачаю ть наявність реф ератив
ної, бібліографічної та  аналітичної складової, спостерігаємо 
відсутність у бібліотечній м ереж і ефективного інф ормацій
но-аналітичного видання з психолого-педагогічних питань, 
яке забезпечувало б сучасного користувача необхідною  ін
формацією . Нині склалася ситуація, коли ф актично жодна з 
освітянських бібліотек системно не займ ається інф орм ацій
но-аналітичним забезпеченням освітньої галузі. Тому, на 
наш погляд, створення галузевого інформ аційно-аналітич
ного періодичного видання з психолого-педагогічних питань 
сприятиме систематизованому дослідженню тенденцій та фор
муванню  перспектив розвитку, а також  упровадж енню  сис
теми інформ аційно-аналітичного забезпечення освітньої га
лузі України, яку розробляє ДН П Б України імені В. О. Су
хом линського14.

К онцептуальні пропозиції. Зауваж имо, що однією  з 
причин гальмування або нерозум іння освітніх реформ є 
відсутність оперативного розповсю дж ення важ ливої аналі
тичної інформації в повному ї ї  обсязі [13]. С аме том у по
треба створення періодичного ГІА В з психолого-педагогіч
них питань на базі ДН ПБ У країни імені В. О. С ухомлин
ського як науково-методичного центру мережі освітянських 
бібліотек М ОН У країни та  НАПН України є очевидною. У ре
зультаті науковці та  практики отримуватимуть не лиш е затре
бувану, а й оперативну інф орм ацію  з акгуальних проблем 
галузі. Виходячи з цього, у 2013 р. у рамках НДР "Н аукова 
організація інф орм аційної діяльності галузевого бібліотеч
ного комплексу Д ерж авної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. С ухом линського" було започатковано 
розроблення м одел і15 галузевого інформ аційно-аналітичного 
бю летеня з питань освіти як одного з важ ливих напрямів 
науково-видавничої та інформ аційно-аналітичної діяльності 
освітянських бібліотек.

Першим кроком у розробленні цього інформаційно- 
аналітичного продукту стало обговорення проекту та вироб
лення концептуальних полож ень інф орм аційно-аналітично
го бю летеня на засіданнях вченої ради ДН П Б України імені
В. О. Сухомлинського, під час заходів  НА ПН У країни, при
свячених формуванню  інф орм аційних ресурсів з питань 
педагогіки, психології та  освіти України. В ідповідно до 
новітніх умов конкурентоспром ож ності, кож не видання по

14 Метою побудови та впровадження системи інформаційно- 
аналітичного забезпечення освітньої галузі України є подальший 
розвиток науково-інформаційного забезпечення потреб освітян 
шляхом сприяння в забезпеченні співробітників наукових установ, 
управлінців, а також окремих практиків цієї сфери якісними огля
дово-аналітичними документами, які підготовлено на основі впро
вадження сучасних ІКТ у бібліотечно-бібліографічні процеси, інно
ваційних підходів щодо представлення інформації, формування та 
використання в бібліотечних установах сучасних електронних ін
формаційно-аналітичних ресурсів [5,с. 10].
15 Термін "модель" у створенні й виробництві періодичних видань 
уперше було введено російським дослідником О. Кисельовим. Він 
відзначає, що, на відміну від літературних творів, періодичні 
видання — це багато номерів, де модель поєднує усі за ознаками 
оформлення. Про модель періодичної продукції можна сказати, що 
вона є принциповою, оскільки на її основі вирішують питання 
оформлення кожного номера в подальшому [3].

требує підвищ ення свого рейтингу, а тому має бути презен
табельним: тем атичне наповнення, обкладинка, верстання, 
концептосф ера видання —  усе має відповідати нинішнім 
вимогам та  стандартам  видавничої справи. Вважаємо, що 
для функціонування такого видання на сучасному інфор
м аційному ринку необхідно:

—  створити якісний професійний дизайн, продуману 
структуру;

—  розвивати потужну читацьку аудиторію  серед 
освітян, зокрем а управлінців освітніх закладів, працівників 
бібліотечно-інф орм аційної сфери тощ о;

—  передбачити наявність перекладної версії видання 
іноземними мовами;

—  передбачити ф ункцію  тем атичного пошуку 
інформації за клю човими словами, керую чись погребами 
користувача щ одо ш видкого пошуку, "видимості" у мережі 
та безоплатного доступу до інформаційних ресурсів;

—  здійсню вати індексацію  в м іжнародних базах 
даних і пош укових системах, що сприятиме інтеграції в 
глобальні інформаційні ресурси;

—  підвищ увати рейтинг видання, популяризувати 
його як елемент докум ентної ком унікації бібліотеки.

Окрім того, розгортання повномасш табної загальнодер
ж авної системи науком етричного моніторингу інформацій
них ресурсів та  інтеграція наукових періодичних видань 
України в престиж ні між народні бази даних вимагає впро
вадження реєстрації не лиш е наукових видань, а й галузевої 
періодики на основі сучасних технологічних платформ, на
приклад Open Journal System s.

Щ об зацікавити читачів, необхідно не лиш е викликати 
інтерес до видання, а й затримати їхню увагу. Тому для 
створення еф ективної моделі, а потім і випуску конкуренто
спроможного, якісного галузевого інформаційно-аналітич
ного періодичного видання важливим є дотримання вимог 
щодо наявності цитувань, посилань на інноваційний вітчиз
няний та зарубіж ний досвід , висвітлення гострих, актуаль
них питань у галузі, забезпечення належного редагування 
матеріалів, залучення до співпраці провідних вітчизняних і 
зарубіжних фахівців відповідної сфери, налагодження спіл
кування зі своєю аудиторією  (зворотний зв'язок). Загалом 
базові критерії якісного галузевого інформаційно-аналітич
ного періодичного видання залиш аю ться незмінними: пов
нота й усебічність висвітлення актуальних питань; аналітич
на інтерпретація інф орм ації в цікавій та  доступній формі; 
логічний виклад матеріалу, поміркований неагресивний 
стиль; неупередж еність та високоетичний підхід до справи; 
зацікавленість у загальнолю дських проблемах. Тож ство
рення бібліотекою  такого аналітичного продукту, як галузе
ве інформ аційно-аналітичне періодичне видання забезпе
чить мож ливість будь-якій книгозбірні бути навігатором у 
необмеженому масиві інформації, що вигідно відрізнятиме її 
серед інших ком унікативних структур.

Із урахуванням ф ахових потреб управлінців та науков
ців освітньої галузі мож на виокремити такі перспект ивні на
прями  щодо створення інф орм аційно-аналітичної продукції:

—  м оніторинг ЗМ1 з актуальних питань педагогіки, 
психології та  освіти;

—  підготовка оглядово-аналітичних документів для 
науково-дослідних проектів, здійсню ваних НАПН України;

—  формування галузевої аналітичної БД із психолого- 
педагогічних питань;

—  вивчення, узагальнення та застосування інновацій
ного досвіду роботи вітчизняних та зарубіжних інформаційно- 
аналітичних структур, передусім провідних бібліотек України;

—  залучення науковців НАПН України як експертів з 
проблем теорії педагогіки з метою  створення якісних огля
дово-аналітичних документів;
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—  налагодження партнерства та  кооперації з аналітич
ної діяльності, що сприятиме підвищ енню  професійного рівня 
підготовки й кваліфікації працівників бібліотечно-інформа
ційної сфери та упровадженню  інноваційних методів роботи в 
практику діяльності фахівців освітянських бібліотек [6].

Основні переваги створення подібного інформаційного 
продукту на базі ДН ПБ України імені В. О. Сухомлинського 
вбачаємо в реалізації таких функцій'.

—  популяризація вторинної науково-аналітичної 
інформації, а також  результатів інноваційного наукового 
досвіду НАПН України, ДН ПБ У країни імені В. О. Сухо
млинського та провідних книгозбірень мереж і освітянських 
бібліотек М ОН України;

—  розширення галузевих сегментів педагогічної науки, 
освіти і практики реферативною  інформацією  та  р ізнови
дами аналітичних документів, створю ваних ДН ПБ України 
імені В. О. С ухомлинського;

—  упровадж ення інноваційних методів роботи в прак
тику діяльності фахівців освітянських бібліотек;

—  виріш ення завдань щ одо інтегрування бібліотек у 
світову інформаційну інфраструктуру та  посилення їхньої ролі 
в реалізації держ авної інформ аційної та  освітньої політики;

—  упровадж ення інф орм аційно-ком унікаційних тех
нологій у бібліотечно-бібліограф ічні процеси ДН П Б У краї
ни імені В. О. С ухомлинського, галузевих установ НАПН 
України та  мережі освітянських книгозбірень М ОН України;

—  підвищ ення кваліф ікації практиків освітньої галузі, 
удосконалення професійних компетенцій бібліотечних пра
цівників;

—  створення єдиного вікна доступу до інтегрованого 
галузевого інформаційного ресурсу з питань освіти.

Із усього сказаного можна зробити висновок, що аналіз 
інф ормаційно-аналітичної діяльності освітянських книгозбі
рень, зокрема їхніх інформаційних продуктів, дає підстави 
стверджувати, що на сьогодні цей напрям роботи бібліотеч
них установ перебуває в процесі становлення. Констатую чи 
відсутність галузевого інформ аційно-аналітичного періодич
ного видання з психолого-педагогічних питань, зауваж имо, 
що це призводить до зниження рівня забезпечення управлін
ців освітньої сфери галузевою  науково-аналітичною  інфор
м ацією . На цій п ідставі зап роп он ован о  створення такого  
видання на базі ДН ПБ У країни імені В. О. Сухомлинського 
як засобу популяризації науково-інф орм аційної діяльності 
освітянських бібліотек у сфері забезпечення педагогічної 
освіти, науки і практики У країни аналітичними, рефератив
ними і бібліографічними ресурсами педагогічно-освітньої 
тематики, що сприятиме розш иренню  та вдосконаленню  
активних форм інформ аційно-аналітичного обслуговування 
усіх  категорій користувачів, активізації інтеграції інформа
ційних ресурсів із психолого-педагогічних питань у мережі 
освітянських бібліотек М ОН У країни та  НА ПН України й 
підвищ енню  якості корпоративних комунікацій.
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П роанализированы  периодические издания мак р азно
видность инф орм ационны х продукт ов библиотек. Обосно
вана перспект ива разработ ки м одели отраслевого инф ор
м ационно-аналит ического бю ллет еня по психолого-педа- 
гогическим  вопросам  как одного из важ ны х направлений  
научно-издат ельской, а т акж е инф ормационно-аналит и
ческой деят ельност и образоват ельны х библиотек, в част
ности учреж дение такого издания на базе ГН П Б Украины  
имени В. А. Сухомлинского.

A nalyzes period ica ls as a k ind  o f  inform ation products o f  
libraries. G rounds the prospects o f  elaborating a new m odel o f  a 
branch inform ation-and-analytic bulletin  on psychological and  
pedagogica l p rob lem s as one o f  the m ost im portant tendencies to 
research-and-book p u b lish ing  a n d  inform ation-and-analytic  
activities o f  educational libraries including the creation o f  such 
an edition on the basis o f  V. Sukhom lynskyi State Scientific and  
P edagogical L ibrary o f  Ukraine.
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