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З метою пошуку шляхiв адекватного i цiлiсного вiдображення в ^тернет 
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Постановка проблеми. Анаиз структури шформацшних ресурЫв 

педагопчно! та освггаьо! тематики, наявних на сайтах i порталах в !нтернет, 

здiйснюеться з метою подальшого визначення i формування пропозицiй щодо 

засад вщображення !х як певного сегмента знань у нащональному i свiтовому 

просторi. Слiд наголосити, що саме науковi бiблiотеки загальнодержавного та 

нащонального рiвня мають забезпечувати цшсне й адекватне вiдображення 

системи знань у тш галузi, для обслуговування яко! вони призначенi, i надавати 

вшьний доступ до вiдповiдного сегмента в шформацшному просторi.

Суттевим е також те, що структура знань у педагопщ й о с в т  докоршно 

вiдрiзняеться вiд структури знань в шших галузях дiяльностi людини. 

Причиною цього е парадигматичний характер цих знань, незрiвнянно велика 

роль у них фундаментальних наукових дослщжень, а також те, що педагопка й 

осв^а лежать в основi отримання всiх знань -  гуманiтарних, природничих або 

техшчних.

Для сучасностi характерним е, з одного боку, диференщащя наук, а з 

шшого -  мультидисциплшарний характер наукових дослiджень. Цей факт щодо 

пошуку шляхiв адекватного й цшсного вiдображення в !нтернет 

iнформацiйних ресурсiв iз педагогiки i освiти е важливим.

Аналiз наукових дослвджень. До питань вивчення структури осв^шх 

ресурсiв в Iнтернетi неодноразово зверталися численнi дослiдники [2-6]. Проте
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штерес до под1бних дослщжень продовжуе привертати до себе увагу широких 

кш освгтян.

Основна частина. Зазначений аналз проводився в рамках НДР 

«Теоретичш та науково-практичн аспекти створення штегрованого галузевого 

шформацшного ресурсу в Державнш науково-педагоичнш б1блютещ Укра1ни 

1мен1 В. О. Сухомлинського» (2011-2013 рр., наук. кер1вник -  канд. ют. наук, 

старш. наук. спвроб. П. I. Рогова).

З метою здшснення анал1зу було розглянуто три групи сайтв (портал1в):

1) сайти (портали) мереж1 освгтянських б1блютек МОНмолодьспорту 

Укра1ни та НАПН Укра1ни (усього 42);

2) шпп украшсью сайти (портали), доменне 1м’я яких мютить префшс 

.еёи або .ОБУЙа (усього 12);

3) англомовн та росшськомовн освпи сайти { портали (усього 37) [1].

У результат отримано так  висновки.

1. 1снують у с  шдстави представити структуру теоретичних знань з 

питань педагопки { осв1ти (рис. 1). Педагопка та 11 нов1 вщгалуження -  

андрагогжа { акмеолоия -  грунтуються на засадах психологи. Зв’язок 1з 

сощолоиею, економжою, медициною, теор1ею держави { права тощо св1дчить 

про мультидисциплшарний характер теоретичних знань 1з педагогжи й освгти.

Психолопя
Теор1я держави 1 права

Економша

Соцiологiя

Медицина

Рис. 1. Структура знань iз педагогiки й освгги

2. 1з позици науково1 б1блютеки дошльно подшяти знання на 

фундаментальн та прикладн. На жаль, у бшьшост осв1тн1х сайтв цей факт не 

знаходить належного вщображення. Справа в тому, що в гумантарних науках 

фундаментальн знання мютяться у багатор1чних колекщях монографш,
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дисертацш тощо. ïx оцифровування -  тривалий, дорогий i, мабуть, зайвий 

процес. Звикаючи працювати лише з цифровими кошями (це легко i швидко), 

дослiдник i, особливо, студент втрачають навички роботи з фундаментальними 

творами. Унаслщок цього ïxнi знання стають поверховими, а це може призвести 

до зниження штелектуального потенщалу наци. Вщображенню 

фундаментальних знань в 1нтернет могли б сприяти зведенi бази 

бiблiографiчниx i реферативних даних. На жаль, на украшських освiтнix сайтах 

таю об’екти практично вiдсутнi. Причиною цього е велика трудомiсткiсть 

процеЫв ретрокаталогiзацiï й брак мотивацiï до корпоративноï роботи.

3. Аналiз освггшх сайтiв свiдчить про те, що стандарт наповнення ïx 

iнформацiйними ресурсами ще не склався. Сайти першоï групи мають 

переважно представницький характер. Вони шформують про бiблiотеку, ïï 

iсторiю, фонди, можливостi. В окремих випадках вщкриваеться доступ до 

електронного каталогу й багаточисленних баз повнотекстових даних. На сайтах 

друго1' групи переважае шформащя про освiтнi установи й умови навчання, 

представлен невелик бiблiотеки повнотекстових даних осв^ньо1' 

спрямованость Набагато розвиненiшу структуру мають англомовш й 

росiйськомовнi сайти та портали третьо!' групи. Найбiльш авторитетною е 

ERIC -  найпотужшша свiтова електронна бiблiотека освiтньоï лiтератури. Вона 

заснована на використанш ефективно1' пошуково1' системи на базi розвиненого 

тезаурусу. ERIC шдексуе близько 1 млн журнальних статей, понад 500 тис. 

штттих вид1~в документiв (книг, брошур, опублiкованиx звiтiв). Джерелами 

iнформацiï для ERIC е 111 федеральних агентств, 732 об’еднань, органiзацiй, 

державних або мюцевих агентств, центрiв i програм, 77 видавництв, бшьше нiж 

1,5 млн шдивщуальних авторiв. Проте питанням педагопчно1' науки й освiти 

присвячена лише незначна частина ресурЫв ERIC.

Уявлення про змют iнформацiï на англомовних сайтах освггньо1' 

спрямованостi дае аналiз порталу Education Internet Library 

(http://www.textbooksfree.org), призначеного для пращвниюв системи загально!’ 

освiти США ( рис. 2).
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Индекс человеческого развития 

Психология образования 

Философия образования 

Теория обучения

Оценивание результатов

Когнитивная психология

Лингвистика

Системный подход к 
обучению

Обучение в высшем 
образовании

Искусство преподавания 

Карьерная информация

Рис. 2. Структура освггшх ресурав на освггньому сай т  (приклад)
1нше уявлення про склад освггтх ресурсв дае аналз порталу «Единое

окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/window) 

(рис. 3 а -  3 г).
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Рис. 3 а. Склад ресурсiв на порталi «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» для рiзних користувачiв

Де: 1 -  учнц 2 -  учителц 3 -  абiтурiенти; 4 -  менеджери освгги; 5 -

науковщ.
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Рис. 3 б. Склад ресурав, представлених на порталi «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» для рiзних |нвшв освiти

Де: 1 -  дошкшьна; 2 -  загальна; 3 -  професшна; 4 -  додаткова.
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Рис. 3 в. Склад ресурав, представлених на порталi «Единое окно

^  • • 1  • о  •• •доступа к образовательным ресурсам» для рiзних видш профес1ино1 освiти
Де: 1 -  початкова; 2 -  середня; 3 -  вища; 4 -  шслядипломна.
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□  Кшьшсть ресурав

Рис. 3 г. Склад ресурсiв, представлених на порталi «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» за рiзними видами

Де: 1 -  навчальш матерiали; 2 -  навчально-методичш матерiали; 3 -

довiдковi матерiали; 4 -  iлюстративнi й демонстрацшш матерiали; 5 -  додатковi
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шформацшт матерiали; 6 -  нормативнi документи; 7 -  науковi матерiали; 8 -  

перюдичт видання; 9 -  електронш бiблiотеки; 10 -  освггт сайти; 11 -  

програмнi продукти.
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□  Ктьшсть ресурс1в

Рис. 3 г. Склад наукових ресурсiв, представлених на порталi «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам»

Де: 1 -  збiрники праць; 2 -  дисертаци; 3 -  окремi статтц 4 -  монографи;

5 -  огляди; 6 -  журнали.

Що ж стосуеться бiблiотечних ресурсiв, то за даними мiжнародноi 

шформацшно! мережi ЮНЕСКО, у свiтi вже створено бшьше нiж 300 

бiблiотечно-iнформацiйних об’еднань (асоцiацiй, спiлок, консорцiумiв). 

Основними стратепчними напрямами цих об’еднань е:

• формування незалежно! полггики розвитку бiблютечно-шформацшноi 

дiяльностi та лобiювання професiйних штерешв членiв об’еднань у державних 

органах влади;

• створення об’еднаних електронних шформацшних ресурсв i 

забезпечення доступу до них в шформацшно^блютечних мережах;

• створення мiждержавних, нацiональних, регiональних iнформацiйних 

шфраструктур з урахуванням специфiки процесiв свггово! глобалiзацii.

Висновки. Проведений аналiз свщчить, що проблема цiлiсного й 

адекватного вщображення освiтнього сегмента у свгговому iнформацiйному 

просторi сьогоднi не ставиться i не вирiшуеться жодним штернет-ресурсом у 

свiтi. Бiльше того, безпрецедентне поширення недосконалих iнтернет-послуг в
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о с в т  не сприяе залученню фундаментальних знань, я к  зберiгаються в 

освiтянськиx бiблiотекаx рiзного рiвня на традицiйниx ноЫях. Унаслiдок цього 

знижуеться науковий потенщал держави. Сдиним способом вирiшення ще1‘ 

проблеми е створення освiтнього галузевого iнформацiйного ресурсу, 

iнтегрованого на кшькох рiвняx з единою точкою доступу до електронних та 

традицiйниx джерел шформаци й вiдображенням максимально повного 

репертуару фахових видань загальнодержавного i регiонального рiвнiв.
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Анализ структуры педагогических и образовательных 

информационных ресурсов в Интернете
С целью поиска путей адекватного и целостного отображения в 

Интернете информационных ресурсов по педагогике и образованию 
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Resources in Internet
In order to find  ways o f appropriate and integral representing informational 

resources on pedagogics and education in the Internet an analysis o f their structure 
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ГАРМОН1ЗАЦ1Я ТРАДИЦ1ЙНИХ ТА НОВ1ТН1Х ШФОРМАЦШНИХ 

РЕСУРС1В -  ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ Б1БЛ1ОТЕКИ ВИЩОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У статл розглянуто дискусшне питання щодо ролi традицшно! книги та 
електронних ресурсв в епоху шформатизаци; розкрито окремi аспекти 
формування та використання у вищому навчальному закладi шформацшних 
ресурсв на традицшних та електронних носях; представлено окремi форми та 
методи використання традицшних й електронних носив у бiблiотецi 
Вшнипького державного педагопчного ушверситету iмеш Михайла 
Коцюбинського.

Ключовi слова: Вшницький державний педагогiчний унiверситет iменi 
Михайла Коцюбинського, бiблiотека, мформацшний ресурс, електронний 
ресурс, електронний каталог, база даних, традицiйнi ресурси.

Постановка проблеми. На сучасному еташ, коли шформацшш 

технологи становлять суттеву конкуренцш друкованим виданням, виникае 

проблема взаемоди традицшно! книги i засобiв шформацшно-комушкацшних
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