
Науксш пращ, вип. 1

УДК 025.5:001.891 :[001.89:005.71 ](477)

Л. I. Самчук, наук, ствробипник Державно! науково-педагоггчног 
б1блютеки Украгни ¡мет В. О. Сухомлинського

1НФОРМАЦ1ЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ 
ДОСЛВДЖЕНЬ УСТАНОВ АПН УКРА1НИ ДЕРЖАВНОЮ  
НАУКОВО-ПЕДАГОГ1ЧНОЮ Б1БЛЮТЕКОЮ УКРА1НИ 

1МЕН1 В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
У статп проана.гпзовано д1яльшсть Державно! науково-педагопчнсп 

б1блютеки Украши ¿меш В. О. Сухомлинського з шформащйного забезпе- 
чення наукових дос.шджень установ АПН Украшн, що е одшею з основних 
функщй Б1блютеки.

Ключов1 слова: Державна науково-педагог'тнаб'юл'ютека Укра'ти тет  
В. О. Сухомлинського, науково-'тформацшна д'тльтсть, 'тформацшне за- 
безпечення, структурований б'юл'юграф'тний список.

Жодна наукова робота неможлива без використання науково! 
шформацп. У зв’язку з цим особливо! актуальное!! набувае створен- 
ня системи шформащйного забезпечення наукових роби як одного 
з основних чинниюв, на яких базуеться потенщал науки.

В шформащйшй д1яльносп б1блютек варто видшити два аспек
та: шформащйне обслуговування шдивщуальних \ колективних 
абоненпв та шформащйне забезпечення наукових дослщжень. 
У численних публжащ ях ¿з питань ш формащ йно1 роботи тер- 
мши «обслуговування» та «забезпечення» вживаються в р1зних 
словосполученнях: «довщ ково-ш ф орм ащ йне забезпечення», 
«б1блютечно-б1блюграф1чне обслуговування», «ш формащ йне 
забезпечення», «шформащйно-б1блюграф1чне обслуговування» 
та ш. 1нформащйне обслуговування передбачае, що ш щ атива йде 
вщ спещ алкта й шформащйна система функщонуе, як правило, 
в режим1 «запит-вщ повщ ь», тобто задовольняе окрем1 запити, 
постШш або разов1 [2, с. 21]. При шформащйному забезпеченш 
головним об’ектом е конкретш науков1 теми, передбачеш науко- 
вими планами установ \ комплексними програмами дослщжень. 
Цей напрям роботи е новою, досконалшою формою шформащйно1 

д1яльносп, невщ’емною складовою науково! розробки. 1нформа- 
щйне забезпечення -  це процес посттно! пщтримки наукового
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дослщження вщ зародження науково! ще! до втшення у практику 
результатов дослщження.

У б1блютечшй справ1 накопичено великий досвщ шформа- 
щ йно 1 пщтримки науково! д1яльност1. У практику д1яльносН 
б1блютек шформащйна робота увшшла в 1966 р. шсля ухвалення 
Радою Мшктр1в СРСР постанови № 916 «Про загальнодержавну 
систему науково-техшчно! шформацп» [ 16]. 3  цього часу у книго- 
зб1рнях б1блютечно-б1блюграф1чне обслуговування поеднуеться з 
шформащйним. Це нерозривний процес, в якому застосовуються 
б1блютечш, б1блюграф1чш та ш формащ йш  форми роботи: Дш 
шформаци, Дш спещалюта, тематичш виставки нових надходжень, 
шформування в режим1 виб1ркового розповсюдження шформаци, 
пщготовка б1блюграф1чних п о аб ш ш в  та ш. Питанию науково- 
шформащйно1 д1яльност1 б1блютек присвячено десятки доктор- 
ських \ кандидатських дисертащй, монографи М. С. Карташова 
[7], О. П. Коршунова [9], В. В. Серова [20], О. В. Соколова [21] та 
шших.

Одним ¿з головних завдань Державно! науково-педагопчно! 
б1блютеки Украши ¿мен! В. О. Сухомлинського е створення сис- 
теми шформащйного забезпечення освп'янсько1 галуз1 Украши та, 
зокрема, наукових дослщжень Академи педагопчних наук Украши. 
Метою статп е анал1з д1яльност1 Б1блютеки у сфер1шформащйно- 
б1блюграф1чно1 пщтримки наукових дослщжень АПН Украши.

Завдяки тюним зв’язкам з науковцями Академи педагопчних 
наук Украши фах1вщ Б1блютеки узгоджують свою шформащйну 
роботу з д1яльшстю и структурних пщроздипв. Перед науков
цями вщдшу науково! шформащйно-б1блюграф1чно1 д1яльносН 
Книгозб1рш постала необхщшсть удосконалення шформащйно- 
б1блю граф 1чно1 роботи, завдяки чому забезпечення наукових 
розробок АПН Украши було б оперативним, повним та квал1ф1- 
кованим. Науковщ дшшли висновку щодо дощльносп укладання 
компактних за обсягом б1блюграф1чних поабниюв, яю  отримали 
найменування «структуроваш б1блюграф1чш списки» [17, с. 79]. 
Оскшьки основну роботу щодо збору 1 систематизацп матер1алу 
виконують б1блюграфи-укладач1, багато залежить не тшьки вщ 
1хнього досвщу б1блюграф1чно1 роботи, але \ вщ набутих знань 
в окремих галузях педагопчно! науки. Як правило, б1блюграф- 
укладач, уважно анал1зуючи науков1 публ1каци з теми, самостишо

Роздт 4. Досвщ д1яльнос_п  б1блютек щодо забезпечення ...
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групуе матер1ал 1 вносить необхщш змши до структури пособника. 
Проте при створенш б1блюграф1чних поибниюв, призначених для 
шформащйного забезпечення наукових роби учених АПН Украши, 
важливим е високий р1вень якосп  цих докуменпв. Один ¿з шлях1в 
досягнення цього -  сшвпраця науковщв та б1блюграф1в. Т кн е 
сшвробп'ництво з ученими на вс1х етапах роботи з шдготовки поаб- 
ниюв забезпечуе квал1ф1кований пщб1р лиератури, класифшащю 
докуменпв 1 визначення терм ш в вщповщно до сучасного стану 
педагопчно! науки, ращональний виб1р структури поабника.

Упродовж 2003-2007 рр. колектив Д Н П Б Украши ¿м. В. О. 
Сухомлинського здшснював НДР «Науково-шформащйне забез
печення освп'янсько1 галуз1 Украши». Метою дослщження була 
розробка теоретико-методичних та оргашзащйних засад системи 
б1блюграф1чного, реферативного 1 оглядово-аналтганого забез
печення шформащйних потреб користувач1в б1блютек освп'янсько1 

галузг У рамках НДР пщготовлено таю структуроваш б1блюграф1ч- 
ш списки: «Життева компетентшсть особистостЬ>, «Змют та мето- 
дичне забезпечення Державного стандарту початково! загально! 
освш!», «Метод проекНв у сучасшй школЬ>, «Створення концепцп 
профшьно! школи», «Теор1я 1 практика проектування шноващйних 
педагопчних систем 12-р1чно1 школи», «Модел1 шноващйного роз- 
витку р1зних тишв навчальних заклад1в» та ш. Слщ зауважити, що 
метою створення зазначених списюв була пщтримка наукових роби 
ш дроздш в АПН Украши, спрямованих на вирш ення проблем, що 
постали перед освп'янською галуззю Украши на сучасному еташ.

Так, зм к т  о с в т !  сьогодш не в повному обсяз1 вщ повщ ае 
потребам сусшльства у квал1ф1кованих фах1вцях, не спрямований 
на набуття необхщно! життево! компетентность Т1 змши, яю  вщ- 
бувалися в галуз1 о с в т !  Украши за останш 10 роюв, переобтяжили 
навчальш програми та пщручники необов’язковим для загально! 
середньо! о с в т !  матер1алом. Одним з1 шлях1в оновлення змюту 
о с в т !  й узгодження його ¿з сучасними потребами, штеграцп до 
европейського та с в и т о г о  освп"Шх простор1в е ор1ентащя навчаль
них програм на набуття таких базових знань, яю забезпечують як 
потреби сусшльства у квал1ф1кованих кадрах, так 1 перспективи 
окремо! особистосИ щодо подальшого проф естного вдоскона- 
лення 1 шдвищення р1вня о с в т ! . Тому у процеа шформащйно- 
б1блюграф1чного забезпечення науково! роботи лабораторп педа-
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гопчних шноващй 1нституту педагопки АПН Украши «Життева 
компетентшсть особистостЬ> (наук. кер. -  I. Г. Срмаков, ст. наук, 
сшвроб. лаб., канд. ¿ст. наук) велика увага була придшена система- 
тизацп матер1алу. Практичним втшенням результата теоретичного 
пошуку науковщв ¿з вищевказано! теми стало видання поибника 
«Ж иттева компетентшсть особистостк вщ теори до практики» 
[4]. Схема б1блюграф1чного поибника розроблялася спшьно з 
науковим кер1вником роботи. Список складаеться з семи роздь 
л1в, кожний з яких мае кшька п щ р о зд тв . Хронолопчш рамки 
-  1923-2002 рр. Для прикладу, у роздш  «Життетворча парадигма 
1 2 -р1чно1 середньо1 школи» з1брано матер1ал про юторичний роз- 
виток школи як школи життя, модел1 и реформування у р1зних 
крашах св1ту. Наступний роздш -  «Феномен компетентное^ й 
уешху» -  розкривае поняття компетентносп та мютить документа 
про життевий досвщ та компетентний життевий шлях особистостг 
Типолопчну класифшащйну характеристику життево! \ сощаль- 
но1 компетентносН надае т р е т т  роздш. Проблеми життевого \ 
професШного самовизначення випускника висв1тлено у р о з д т  
« О с в т й  результата. Осв1тш результата у вичизнянш  \ заруб1жшй 
педагопчшй практищ». Заключш роздши охоплюють документа, 
присвячеш використанню перспективних технологи! у розвитку 
життево! 1 сощально! компетентность

У «Нацюнальшй доктрин! розвитку о евтг»  [15] наголошено, 
що держава повинна забезпечувати р1зномаштшсть тишв навчаль- 
них заклад1в, вар1атившсть навчальних програм, шдивщуал1защю 
навчання та виховання. На р1вш старшо! школи постала необхщ- 
шеть створити умови для профшьного навчання як в загально- 
освп"Шх навчальних закладах, так \ на баз1 профеепшо-техшчних. 
Ситуащя, що склалася останшм часом на ринку пращ, потребуе 
нових пщход1в до оргашзаци о ев т г  у старний школ1, натального 
и переструктурування, а саме -  створення тако! профшьно! шко
ли, яка б вщповщала европейським стандартам та задовольняла 
потреби сусшльства.

Колективом науковщв 1нституту педагопки АПН Украши 
пщ кер1вництвом академша АПН Украши Н. М. Б1б1к та члена- 
кореспондента АПН Украши М. I. Бурди розроблено «Концепщю 
профшьного навчання в старний школЬ> [8], яка е результатом 
дослщження теоретичних проблем змюту шкшьно! оевтг. У Кон-

Роздт 4. Досвщ д1яльнос_п  б1блютек щодо забезпечення ...
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цепцп розкрито сутшсть, мету та завдання профшьного навчання, 
обгрунтовано його структуру i форми оргашзаци, висвилено питан
ия здшснення допрофшьно! пщготовки [5, с. 60]. 1нформащйно- 
б1блюграф1чне забезпечення науково! роботи Вщдшення дидакти
ки, методики та шформащйних технологи! в о с в т  АПН Украши 
«Створення концепци профшьно! школи» (наук. кер. -  H. М. Б1б1к, 
академш-секретар Вщдшення дидактики, методики та шформащй
них технологи! в о с в т  АПН Украши) втшено у структурованому 
б1блюграф1чному списку «Створення концепци профшьно! шко- 
ли>>. У ньому пщ брано i проанал1зовано в1тчизняний досвщ про
фшьного навчання, починаючи вщ «Уставу пмназш i пропмназш» 
1864 р. до час1в незалежно! Украши, заруб1жний досвщ ¿з заявлено! 
теми, науков1 npani видатних педагопв та громадських д1яч1в про 
пол1техшчне та трудове навчання i виховання, впровадження про
фшьного навчання на сучасному e T a n i  в Укра1Ш, Poci'i та шших 
крашах, джерела про систему полиехшчного навчання в сшьськш 
школ1, питания психолопчних особливостей професишого само- 
визначення старшокласшшв. В 11 роздшахз1брано312 докуменпв. 
Хронолопчними рамками добору матер1ал1в е перюд з 1902 по 
2003 piK. Даний список став б1блюграф1чною базою для пщготовки 
науково-допом1жного покажчика «Профшьне навчання в старний 
школк шляхи розвитку», який надрукувала газета «О свиа Укра
ши» як спещальний випуск [18]. Його отримали понад 150 тис. 
передплатниюв.

Суттевим е доробок науковщв АПН Украши, яю дослщжували 
проблеми науково-методичного i дидактичного забезпечення реа- 
л1заци змюту шкшьно! i дошкшьно! освтг. У 2003 р. завершено 
дослщження, яке передбачало формування змюту початково! о с в т !  
у новш 12-pi4Hiii n im n i та створення науково-методичного i дидак
тичного забезпечення навчально-виховного процесу в n i i i  Ti ланщ [5, 
с. 61]. 1нформащйно-б1блюграф1чне забезпечення науково! роботи 
Вщдшення дидактики, методики та шформащйних технологи! в 
о с в т  АПН Украши «Змют та методичне забезпечення Державного 
стандарту початково! загально! о св т !»  (наук. кер. -  H. М. B i6 iK , 

академш-секретар Вщдшення дидактики, методики та шформа
щйних технологи! в о с в т  АПН Украши) представлено у n o c i 6 -  

нику, що складаеться з чотирьох роздг/ив: «О свиня галузь «Мова 
i л1тература», «О свиня галузь «Математика», «1нтегрований курс

284



«Основи здоров’я», «Освггня галузь «Людина i c b í t >>. У них b u c b í t - 

люеться широкий спектр питань, пов’язаних з юторичним розвит- 
ком методики викладання р1зних предмета у початковш школ1 та 
досягненнями вичизняних науковщв у дашй цариш у незалежнш 
Украшг До поибника включено 808 докум енте, хронолопчш  
рамки -  1931-2003 pp. Матер1али поибника були використаш 
науковцями пщ час шдготовки навчальних програм для 3 -4  клаав 
Í3 таких предмета: украшська мова, читання, математика, трудове 
навчання; курав «Я i Украша» та «Основи здоров’я»; пщручниюв 
для 3 класу: «Рщна мова», «Украшська мова», «Читанка», «Мате
матика», «Трудове навчання», «Основи здоров’я», «Я i Украша». 
Шдготовлено рукописи пщручниюв Í3 цих же предмета для 4 класу. 
Як складов! навчально-методичних комплекта, створено навчаль- 
ний поабник Í3 позакласного читання (2 клас), po6oni зошити з 
математики i природознавства (3 клас), поабник для тестово! пере- 
B ip K ii навчальних досягнень учшв з украшсько! мови (2 -3  класи), 
методичний поибник «Навчання рщно! мови в 3 класЬ>, а також 
навчальний поабник «Шслябукварик» для завершального перюду 
навчання грамоти першокласшш в [5, с. 61-62].

Розвиток o c b í t i i  XXI ста/иття спонукае до запровадження в 
навчально-виховному nponeci ш новащ йних технологт, сучас- 
них концепщй, програм, методик. Найдощльшшим з шноващй 
е метод п роекта . Bíh спрямований на розвиток ш знавальних 
зд1бностей школяр1в, формування вмшь самостШно знаходити 
шляхи розв’язання проблем через р1зноман1тн1 форми д1яльност1 
1нформащйно-б1блюграф1чне забезпечення науково! роботи лабо- 
ратори педагопчних шноващй 1нституту педагопки АПН Украши 
«Метод проекта у сучасшй школЬ> (науковий кер1вник - 1. Г. брма- 
ков, канд. ¿ст. наук) здшснювали в 2003 р. науков1 сшвробиники 
Б1блютеки. Результатом НДР стало видання поабника «Метод 
проекНв: традици, перспективи, життев1 результата» [13], що 
мютить джерельну базу роботи у вигляд1 б1блюграф1чного списку 
«Метод проекта у сучасшй школкшформащйний супровщ», який 
нал1чуе 238 позицш. Також лаборатор1ею сшльно з Б1блютекою 
проведено тематичну конференщю на 6a3Í Jlinero м1жнародних 
вщносин № 5 1 м . Киева -  експериментального майданчика з 
упровадження методу проекта у навчально-виховний процес з 
обдарованими диъми.

Роздт 4. Досвщ д1яльносп б1блютек щодо забезпечення ...
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У серпш 2007 р. постановою уряду затверджено Державну щльо- 
ву сощальну програму «Ш кола майбутнього» на 2007-2010 рр. 
[3]. Основною метою проекту е удосконалення мехашзму надання 
осв1тшх послуг, випробування шноващ йних моделей нов1тшх 
навчальних заклад1в, д1яльшсть яких спрямована на випереджаль- 
ний розвиток системи освш!. У рамках НДР «Модел1 шноващйного 
розвитку р1зних тишв навчальних заклад1в» лабораторп педаго- 
пчних шноващй 1нституту педагопки АПН Украши Б1блютека 
розпочала роботу з шформащйно-б1блюграф1чного забезпечення 
роботи «Моделювання 1 прогнозування «ш ил майбутнього»: юто- 
ричшуроки».

Отже, на шдстав1 проведеного анал1зу д1яльност1 Б1блютеки 
можна зробити таю висновки: шформащйне забезпечення науко- 
вих дослщжень е одним ¿з прюритетних напрям1в роботи ДН П Б 
Украши ¿м. В. О. Сухомлинського, 1 надал1 ця д1яльшсть буде щле- 
спрямовано удосконалюватися. У процеа шформащйного забез
печення наукових проекНв АПН Украши пщвищився фаховий 
р1вень ус1х учасниюв шформащйно1 д1яльносп -  як виробниюв 
б1блюграф1чно1 продукци, так 1 и споживач1в; науковцям була 
надана значна допомога у формуванш джерельно! бази, яка сприяла 
яюсному здшсненню 1хшх дослщжень. Пщвищення рол1 наукових 
б1блютек у сусшльств1 потребуе постшного удосконалення 1хшх 
оргашзащйних структур, шформащйного обслуговування, впрова- 
дження нових технологи!, пщвищення професишого р1вня пращв- 
ниюв, яю займаються шформащйною д1яльшстю. Тшьки за такого 
пщходу можливе яюсне, оперативне, оптимальне забезпечення 
шформащйно1 пщтримки науки. Але ефективно використовувати 
нов1тш технологи може лише добре укомплектований 1 пщготов- 
лений кадровий корпус. Для бшын ефективного та поглибленого 
шформащйно-б1блюграф1чного обслуговування вчених-педагопв 
необхщно удосконалити структуру ДН П Б Украши ¿м. В. О. Сухом
линського та збш ынити штат б1блюграф1в. Зокрема, у вщдг/п 
науково! шформащйно-б1блюграф1чно1 д1яльност1, який здшснюе 
шформащйне забезпечення наукових тем АПН Украши, варто 
створити науково-дослщний сектор.
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