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Необхідність підвищення ефективності інформаційного 
забезпечення наукової і освітньої діяльності, інтеграції освіти та науки 
в світовий науково-інформаційний простір вимагають, а розвиток ІКТ 
дозволяє суттєво удосконалити бібліотечну діяльність на основі 
застосування розподілених бібліотечних інформаційних мереж, а 
також включити до єдиної мережі всі електронні бібліотеки установ 
Національної академії педагогічних наук України (НАПН України). 
Вони матимуть єдину систему керування, єдиний каталог 
бібліотечних записів, що в значній мірі розширить можливості 
доступу до новітніх надходжень до єдиного каталогу мережі 
електронних бібліотек установ НАПН України та інших світових 
бібліотечних систем, що в свою чергу покращить умови педагогічної 
та наукової діяльності. Тому важливим для створення єдиного 
інформаційно-наукового простору Академії є розвиток та технічна 
підтримка мережі наукових електронних бібліотек (НЕБ) установ 
НАПН України, що буде важливим внеском у формування в Україні 
інформаційного суспільства. 

Важливість доступу до світових відомостей/даних, інтеграції 
нових технологій до світового освітянського та наукового простору, 
доступ до новітніх досягнень з усіх галузей академічних знань і науки 
забезпечується через електронні бібліотеки, приєднанням їх до 
вітчизняних електронних бібліотек України та входженням до 
європейського єдиного інформаційного простору. Під впливом 
інформаційних технологій розширюється та збільшується у світі 
виробництво інформаційних ресурсів. Інформаційні матеріали у 
цифрових форматах усе більше поширюються в системі 
документальних комунікацій суспільства [1]. 

Одним з ефективних засобів підтримки інформаційного 
забезпечення наукових досліджень є використання автоматизованих 
бібліотечних систем. У цьому аспекті актуальною є проблема 
створення в наукових організаціях НЕБ, які значно підвищують рівень 
надання науково-педагогічним працівникам інформаційних послуг, а 



саме забезпечують: а) швидкий та ефективний доступ до існуючих на 
даний час електронних інформаційних ресурсів у мережі Інтернет, 
насамперед до бібліотек та періодичних видань, а також до 
зарубіжних електронних ресурсів; б) якісний рівень задоволення 
інформаційних потреб науковців завдяки використанню новітніх 
бібліотечно-інформаційних технологій (кількість доступних 
інформаційних джерел, ступінь їх релевантності, актуальність, 
повнота й оперативність отримання цих ресурсів).  

В основу організації робіт зі створення наукових електронних 
бібліотек покладено принцип зацікавленості вчених та наукових 
колективів щодо включення інформаційних матеріалів своїх 
досліджень та наукових розробок у світові інформаційні потоки. 

Розробка структури та типології електронних інформаційних 
ресурсів має велике прикладне значення для формування НЕБ і 
повинна мати постійний розвиток відповідно до еволюції їх розвитку. 

Продукція, підготовлена установами НАПН України в ході 
виконання наукових досліджень є численною та різноманітною. 
Розвиток системи інформаційної підтримки науково-освітнього 
простору України шляхом проектування мережного сегменту 
електронних бібліотек забезпечить єдиний доступ до результатів 
досліджень НАПН України. Використання єдиного інформаційно-
наукового простору НЕБ передбачає створення уніфікованих 
бібліотечних ресурсів і семантично-інтегрованих сервісів.  

Висновки. Мережа НЕБ сприятиме створенню єдиного 
інформаційно-наукового середовища досліджень НАПН України [2], 
що в свою чергу покращить умови для подальшого підвищення якості 
освіти і наукових досліджень, що здійснюються. Це дасть змогу 
значно підвищити якість досліджень, оскільки забезпечить вільний 
доступ науковців до єдиного електронного каталогу навчально-
наукової літератури не тільки бібліотеки своєї установи, але й до 
інформаційних ресурсів інших установ НАПН України. 
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