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СТАН I П Е РС П Е К ТИ В И РО ЗВИ ТКУ БШ Л Ю Т Е Ч Н О Ш Ф О РМ А Ц Ш Н О ГО ЗА БЕ ЗП Е Ч Е Н Н Я П ЕД A ГО ГIЧ Н О Ï НАУКИ ТА
О С В ^ И В У К Р А т В К О Н Т Е К С Т Ш Ф О РМ А ТИ ЗА Ц П
У статт розглянуто сучасш тенденци розвитку бГблютечношформацшного забезпечення вгтчизняно1' педагопчно 1' науки та освгга. Дано
визначення бГблютечно-шформацшного ресурсу в сучасних умовах.
Запропоновано нову структуру штеграцп шформацшно-бГблютечних ресурЫв.
К лю човi слова: бiблiотечно-iнформацiйний ресурс, джерело шформацп,
шформацшна послуга, багаторiвнева моделъ штеграцй, шформацшнокомунiкацiйнi технологи, сайт, електронний каталог, електронна бiблiотека.
А ктуальш сть

дослщження. БГблютеки завжди були i залишаться

основними сховищами фундаментальних знань. Особлива роль у накопиченш,
збершанш та вщображенш фундаментальних дослщжень i суспшьно значуш о
шформацп належить галузевим науковим бГблютекам, оскгльки у сучасному
свт

постшно

збагачyeться

простГр наукових

знань, який

створюeться

зусиллями теоретиюв i практиюв. За нових умов змiнюeться й характер
науково 1' дГяльностг Поряд Гз дисциплшарними дослщженнями на перший план
усе частш е виступають мГждисциплшарш й проблемно-орieнтованi форми
дослщницько 1' дГяльностГ, я к e невiд,eмними рисами сучасно 1' освгга, оскгльки
педагопка та освгта лежать в основГ отримання вЫх знань: гумаштарних,
природничих, техшчних. Hе маючи можливост одержати у «володшня» в с
публжаци, що щкавлять 1'х т х користувачГв, науковГ бГблютеки розвинених
краш свГту вщ ще 1‘ «володшня документом» вимушено переходять до ще!'
«доступу до джерел шформацп» [12]. Це особливо актуально для мережГ
освгтянських бГблютек МОHмолодьспортy Украши та HАПH Украши i
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пов’язано, по-перше, iз

соцiально-економiчними умовами,

в яких ниш

функцюнують цi бiблiотеки УкраАни. У нових умовах держава не спроможна
повною

мiрою

забезпечувати

книгозбiрнi

безоплатним

обов’язковим

примiрником, системно фшансувати придбання чималоА кiлькостi книг та
передплату фахових перюдичних видань. Серед бiблiотек освiтянськоА галузi
нашоА держави лише одна ДНПБ УкраАни iм. В. О. Сухомлинського отримуе
безоплатний обов’язковий примiрник документiв галузевого спрямування та з
сумiжних галузей знань.
По-друге, в УкраАнi рiзко збшьтттилася кiлькiсть видавцiв. Нинi Ах
кшьюсть налiчуе 2,5 тис., iз яких на початок 2012 р. лише половина надсилае
обов,язковi примiрники до ДНПБ УкраАни iм. В. О. Сухомлинського. Крiм того,
будь-який навчальний заклад, установа, громадська оргашзащя прагнуть
видати власнi матерiали, я к теж не завжди надходять до бiблiотек. Збшьтттилася
кiлькiсть

iндивiдуальних

авторiв, якi

шляхом

приватного

фiнансування

рекламують i просувають своА науковi розробки.
По-трете, у свiтi з ’явилася величезна кшьюсть комерцшних фiрм, що
спецiалiзуються на накопиченнi, систематизацiА й потттиренш публiкацiй в
електронному форматi. Вони, як правило, надають доступ до власних ресурЫв
на пiдставi платних лщензш. Отже, змiнилися не тшьки види iнформацiА, а й
джерела шформащА.

Тому

науковi

бiблiотеки,

намагаючись

повноцшно

реалiзувати свою кумулятивну функщю, змушенi все бiльше зусиль докладати
вщстеженню джерел iнформацiА, що в усьому с в т

тiсно пов’язано з

шформатизащею бiблiотек.
Метою

статтi

е

визначення

перспектив

розвитку

бiблiотечно-

шформацшного забезпечення вiтчизняноА педагогiчноА науки та освгти на
основi вивчення сучасного стану бiблiотечно-iнформацiйних ресурсiв мережi
освгтянських бiблiотек МОНмолодьспорту УкраАни та НАПН УкраАни та
досягнень сучасноА науки i практики.
Аналiз наукових дослвджень. Стан i перспективи розвитку бiблiотечноiнформацiйного забезпечення науки та о св^и в останне п ,ятдесятирiччя
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привертали увагу багатьох дослщниюв в УкраАш i свiтi. Серед численних
наукових праць цього напряму слщ вщзначити роботи як зарубiжних
(А. Б. Антопольський

[1],

Ф. С. Воройський.

[4],

М. С. Карташов

[6],

Т. В. Майстович, С. Мгтчел [17], Ю. М. Столяров, Я. Л. Шрайберг [16]), так i
вгтчизняних

науковщв

(Л. Й. Костенко

[8],

Н. Ф. Самохша

[14],

К. Т. Селiверстова та шип). У цих роботах питання створення електронних
бiблiотек, корпоратизацiА метаданих, iнтеграцiА ресурсiв на традицшних носiях
розглядалися окремо. Комплексного пiдходу щодо штегращА бiблiотечноiнформацiйних ресурсiв на традицшних i електронних носiях запропоновано не
було.

Також

не

було

запропоновано

шляхiв

створення

комплексу

оргашзацшно-технолопчних рш ень, якi б вiдповiдали потребам сучасноА
педагогiчноА науки i освiти та можливостям iнформацiйно-комунiкацiйних
технологiй (1КТ).
О сновна

частина.

Сьогодш

мережа

освiтянських

бiблiотек

МОНмолодьспорту УкраАни та НАПН УкраАни становить близько 20 тис.
бiблiотек. Це - бiльше нiж половина вЫх бiблiотек в УкраАнi. За статусом
бiблiотеки мережi подiляються на кшька рiвнiв. Стан Ах шформатизащА хоча й
побiжно, але достатньо для нашого завдання, характеризують д а т , отрим ат за
результатами

мошторингу,

проведеного

ДНПБ

УкраАни

iм. В. О. Сухомлинського впродовж 2011 р. Як показав аналiз, станом на
01.01.2012 р. iз 74 провщних бiблiотек мережi програмне забезпечення АБ1С
мають 56 бiблiотек, iз них 26 - АБ1С «1РБ1С», 18 - «У Ф Д ^блю тека», шттп «АБ1С-12». Загальний обсяг баз даних (бiблiографiчних i повнотекстових)
бiблiотек освiтянськоА мережi становив 4,2 млн запиЫв, iз них: загальний обсяг
електронних каталопв (ЕК) бiблiотек ВНЗ становить понад 3,6 млн запиЫв. В
обмiнi електронними бiблiографiчними записами з питань педагопки й
психологiА спiвпрацюють з ДНПБ УкраАни iм. В. О. Сухомлинського шм
бiблiотек мережi. Електроннi бiблiотеки формують 13 бiблiотек ВНЗ Ш-1У р. а.
зазначеного вище профiлю. Спiльно з ДНПБ УкраАни iм. В. О. Сухомлинського
14 бiблiотек мережi створюють галузевий сегмент iз питань педагогiки та
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психологи у загальнодержавнш реферативнш БД «Украшжа наукова» та и
паперовому варГант УРЖ «Джерело». Також щ бГблютеки беруть участь у
формуванш

галузево!

реферативно! БД

на

веб-порталГ

ДНПБ

Украши

Гм. В. О. Сухомлинського. Електронна доставка докуменлв застосовуеться у 18
книгозбГрнях

ВНЗ

Ш-1У р. а.

педагопчного

та

шженерно-педагопчного

профглю. Обслуговують користувачГв через вГртуальну бГблюграфГчну довщку
13 бГблютек. 1з 74 провщних бГблютек мережГ в 1нтернет представили сво!
сайти тшьки 23 книгозбГрш, 34 бГблютеки мають сво! сторшки на сайтах ВНЗ, у
структурГ яких вони функцюнують.
Отже, аналГз засвщчив наявшсть потужного бГблютечно-шформацшного
та штелектуального ресурсу в освГтянських книгозбГрнях Украши, проте кожна
окремо взята бГблютека потребуе особливого шдходу у визначенш и динамжи.
Адже незважаючи на слабку, порГвняно з бГблютеками розвинених кра!н,
матерГально-техшчну

базу,

освгтянсью

бГблютеки

Украши

в

останне

десятирГччя активно просуваються шляхом шформатизаци. Зокрема велика
увага придшяеться створенню електронних ресурсГв, реферативних баз даних
тощо.

Найбгльшого

усшху

досягнули

науково-педагопчш

бГблютеки

загальнодержавного та регюнального рГвшв Г бГблютеки ВНЗ Ш-1У р. а.
педагопчного та шженерно-педагопчного профглю.
Водночас слщ вщзначити й суттевГ недолжи в системГ шформатизаци
освГтянських бГблютек Украши. ПримГром, на початку 2012 р. процеси
впровадження 1КТ у книгозбГрнях освГтянсько! мережГ ще не мали системного
характеру. Не повшстю комп’ютеризоваш бГблютеки 1ППО та бГблютеки
установ НАПН Украши. У результат - ефектившсть застосування 1КТ у цих
бГблютеках значно нижча, шж вона могла б бути. Повгльно формуються
електронш бГблютеки, вщсутнш доступ для користувачГв до комерцшних
фахових

бГблюграфГчних,

реферативних

Г повнотекстових

баз

даних,

зарубГжних електронних журналГв. Недостатньо уваги в бГблютеках мережГ
придшяеться корпоратизаци бГблютечно! дГяльносл. Як наслщок - науковцям Г
практикам освГтянсько! галузГ Украши не надаеться оперативна шформащя
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щодо досягнень у зарубiжнiй науцi. Отже, основний принцип сучасноА освiти забезпечення рiвного доступу до шформацшних ресурсiв усiм учасникам
освiтнього

процесу,

не

здшснюеться

повною

мiрою.

Також

необхщно

вiдзначити найгiрший стан шформатизащА в бiблiотеках загальноосвiтнiх
навчальних закладiв УкраАни, що е результатом не лише недостатньоА уваги
держави до цих книгозбiрень, а й недостатнього розумшня АхньоА ролi i мюця у
розвитку освiти та вщ сутност належноА науково-теоретичноА бази.
Необхiдно зазначити, що структура знань у педагопщ й о с в т докорiнно
вiдрiзняеться вщ структури знань у iнших галузях людськоА дiяльностi.
Причиною цього е парадигматичний характер цих знань, незрiвнянно велика
роль у них фундаментальних наукових дослщжень [9]. На жаль, це не знайшло
належного вщображення в бiблiотекознавствi. Це спонукало ДНПБ УкраАни
iм. В. О. Сухомлинського
бiблiотекознавства,

як

науково-дослщну

бiблiографознавства,

установу

книгознавства

й

з

питань

шформацшноА

дiяльностi, науково-методичний та координацiйний центр мережi освiтянських
бiблiотек МОНмолодьспорту УкраАни та НАПН УкраАни здiйснити низку
науково-дослщних i пошукових робiт, спрямованих на практичне втшення
теоретичних, оргашзацшних та методичних засад щодо шформацшного
забезпечення iнновацiйного розвитку вiтчизняноА педагопчноА науки й освiти.
За 12 роюв дiяльностi отримано значнi науковi результати, якi можна
згрупувати за основними трьома аспектами, в яких визначено:
1) мюце й роль науково-педагопчноА бiблiотеки в умовах шформатизащА
освiти та побудови суспiльства знань;
2) сутшсть i змiст галузевого бiблiотечно-iнформацiйного ресурсу;
3) багаторiвневу

модель

штегращА

галузевого

бiблiотечно-

iнформацiйного ресурсу.
Щодо першого аспекту. До останнього часу остаточно не було визначено
роль галузевих наукових бiблiотек, зокрема осв^янських у розвитку науки та
осв^и в УкраАш. Вiдомо, що головним завданням книгозбiрень е задоволення
шформацшних потреб користувачiв. Не заперечуючи цю позищю, варто
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зауважити, що вона не повшстю вщповщае тим викликам, я к об’ективна
реальшсть висувае сьогодш до наукових бГблютек.
Суттево змшюються п ровщ т функцп бГблютек, передусГм когштивна,
яка передбачае участь в шформацшному забезпеченш професшно!, науково!
або науково-техшчно! дГяльностГ, розвитку освгти Г культури. Очевидно, що в
умовах

шформацшного

суспшьства

завданням

галузевих

наукових

книгозбГрень загальнодержавного та нащонального рГвня стае адекватне
вщображення системи знань т е ! галузГ, для обслуговування яко! вони
призначеш,

й

надання

вшьного

доступу

до

вщповщного

сегмента

в

шформацшному просторг
З огляду на зазначене вище, важливим напрямом науково! дГяльност
ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського стало розроблення теоретичних,
методичних й оргашзацшних засад щодо створення першо! в Укра!ш мережГ
освГтянських

бГблютек МОНмолодьспорту

Укра!ни

та

НАПН

Укра!ни,

цшеспрямована актуалГзащя дГяльност цих книгозбГрень. Не менш важливим
ще

одним

напрямом

науково!

дГяльност

ДНПБ

Укра!ни

Гм. В. О. Сухомлинського стало розроблення колективом бГблютеки науковометодичних

та

оргашзацшних

засад

системи

науково-шформацшного

забезпечення вГтчизняно! педагопчно! науки, освгти Г практики означеними
книгозбГрнями [13].
Другий аспект. В умовах розвитку шформацшного суспшьства визначено
сутшсть Г змГст галузевого бГблютечно-шформацшного ресурсу. Вщповщно до
класичного визначення, бГблютечно-шформацшний ресурс - це оргашзована
сукупшсть документГв, що надаються бГблютекою користувачам. В умовах
становлення суспшьства знань така позищя стае хибною.
На

наше

переконання,

бГблютечно-шформацшний

ресурс

-

це

впорядкована сукупшсть джерел шформаци та шформацшних послуг, доступ
до яких на певних умовах бГблютека надае сво!м користувачам [2]. Це суттеве
визначення. Воно не лише нацшюе бГблютечних пращвниюв на змшу
характеру 1хньо1 пращ, але й потребуе змш у системГ професшно! шдготовки
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бiблiотекарiв. Таке визначення наголошуе також на тому, що сучасний
бiблiотечно-iнформацiйний ресурс мае базуватися не лише на володшш
документами, а й на доступ до джерел шформащА та наданш шформацшних
послуг. Джерелом шформащА в широкому розумшш е власний фонд бiблiотеки
й фонди шших книгозбiрень, пов’язаних угодами через МБА, видавництва,
шформацшш центри (комерцiйнi та ш ш ^, колективнi та шдив 1дуальн 1' автори,
я к на певних умовах сшвпрацюють iз бiблiотеками. Нарештi, потужним
джерелом шформащА стають сайти i портали в Iнтернетi, шформацшнокомунiкацiйнi центри з вшьним або комерцiйним доступом до своАх ресурсiв.
Зрозумiло, що доступ до цих джерел, у свою чергу, базуеться на
розвиненш системi 1КТ (рис. 1). Черговим етапом Ахнього розвитку е хмаровi
технолопА, використання яких уможливлюе вирш ення

значноА частини

проблем iнтеграцiА бiблiотечно-iнформацiйних ресурсiв.
Отже, усе це сприяе створенню в бiблiотецi iнформацiйного ресурсу в
такому склада
1) власний фонд докуменпв на традищ'йних ноЫях;
2) власний фонд документiв на електронних носiях у формi електронних
колекцiй, депозитарiАв або електронноА бiблiотеки;
3) вiддаленi ресурси (залученi фонди шших бiблiотек, iнтернет-видання
тощо);
4) масиви

метаданих

(електронш

каталоги,

бази

бiблiографiчних,

реферативних, аналiтично-прогностичних, науково-метричних даних тощо), я к
поеднують усi види ресурЫв;
5) власнi або залучеш iнформацiйнi послуги.
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Рис. 1. С труктура бiблiотечно-iнформацiйного ресурсу
Третш аспект. Доведено, що в сучасних умовах забезпечення рiвного
доступу до шформаци для всiх учасникiв освггнього процесу, незалежно вiд
Ахнього статусу й мюцезнаходження, можливе лише в результат створення
штегрованого галузевого шформацшного ресурсу, принципи i практичнi шляхи
створення

якого

ниш

розробляе

колектив

науковщв

ДНПБ

УкраАни

iм. В. О. Сухомлинського.
У

основу

формування

штегрованого

шформацшного

ресурсу

для

забезпечення потреб освггянськоА галузi УкраАни покладена багаторiвнева
модель (рис. 2), яка базуеться на основних постулатах теорп шформацшних
систем [5; 10]. Як i будь-яка модель iнтеграцii шформацшних ресурЫв, вона
передбачае наявнiсть чотирьох рiвнiв: фiзичного, логiчного, оргашзацшнотехнолопчного та просторового.
Iнтеграцiя бiблiотечних ресурЫв мае починатися саме з оргашзацшнотехнологiчного напряму, що е системою угод (корпоративних чи штттих),
координацiйних

планiв,

узгоджених

технологiй,

протоколiв

зв’язку

та

iнтерфейсiв обмiну. Зауважимо, що заходи на оргашзацшно-технолопчному
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рГвш е обов’язковими для започаткування штеграци на вЫх гнших рГвнях.
Вщповщно до зазначеного формуватимуться не лише повнотекстовГ бази даних
Г корпоративш каталоги, але й ГншГ форми штеграци ресурЫв - книгообмш,
електронна

доставка

докумеипв,

мГжбГблютечний

абонемент,

створення

реферативних, аналГтичних та методичних шформацшних ресурЫв. Суттевим е
те, що у запропонованш моделГ для здшснення оргашзацшно-технолопчних
заходГв максимально використовуються 1КТ.
На фГзичному рГвш у книгозбГрнях створюються електронш бГблютеки й
галузевГ електронш колекци, оскшьки лише шформащя в електроннш формГ
шдлягае штеграци у повному значенш цього слова.
На лопчному рГвш об’еднуються електронш каталоги вЫх учасниюв
проекту. Зазначимо, що штегруванню шдлягае шформащя на традицшних та
електронних ноЫях. Лопчний рГвень мае максимально повно вщображати
нацюнальний

репертуар

шформацшних

джерел

науково-педагопчно!

й

освггаьо! спрямованостГ. Та частина бГблютечного фонду, яка не представлена в
електроннш формГ Г не охоплена корпоративним електронним каталогом,
повинна штегруватися на оргашзацшному та технолопчному рГвнях.
Модератором у вищезазначенш моделГ у цш моделГ виступае ДНПБ
Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського. Мехашзм модераци здшснюватиметься на
веб-порталГ цГе! бГблютеки. Адаптери, я к

е складовими и веб-порталу,

забезпечать доступ до шформацшних ресурЫв мережГ освгтянських бГблютек та
шших учасниюв, котрГ братимуть участь у реалГзаци проекту.
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МЕГАПОРТАЛ

А

ДHПБ Украши 1м. В. О. Cyхомлинського
(модератор)

Оcвiтянcькi
бiблiотeки
Cайт
(портал)

просторовим
оргашзадшнотехиологlчиий

Kнигообмiн, МБА, ЕДД, угоди, координацшш плани тощо

Kаталог, лшки

Kорпоративний електронний
каталог, лшки

лопчиии

>
Повнотекстов1
базиПдоав
нниохт,екст
електронш
61блютеки,
колекци

Повнотекстов1,
реферативш,
ашлгтичш,
прогностичш
бази даних,
електронш
61блютеки,
колекци

ф1зичний

Риc. 2. С труктура iffre rp a ^ ï бiблiотeчних рecурciв

В и ш овки. Отже, для актив1заци та вир1шення зазначених вище проблем
у сфер1 шформатизаци б1бл1отечно-1нформац1йного забезпечення в 1тчизняно 1'
педагог1чно1' науки, осв1ти i практики, на нашу думку, ДКПБ Украши
1м. В. О. Cyхомлинського необх1дно:
-

продовжувати

розробляти

науково-дослщш

проекти

для

шновацшного розвитку осв1тянських б1бл1отек та проводити систематичну
роботу щодо впровадження результат1в у практику 1'хньо1‘ д1яльност1;
Державно 1'

порушити питання щодо розроблення та фшансового забезпечення
програми

шформатизаци

мереж1

осв1тянських

б1бл1отек

МОHмолодьспортy Украши та HАПH Украши як впливово 1' складово 1'
шформацшного ресурсу нацюнально 1’ осв1ти;
-

реал1зувати

положення

«Отратеги

розвитку

б1блотечно-

шформацшного ресурсу Державно 1' науково-педагог1чно1' б1бл1отеки Украши
1меш В. О. Cyхомлинського» та «Kонцепцiï шформатизаци мереж1 б1бл1отек
загальноосв1тн1х навчальних заклад1в Украши», що сприятимуть наближенню
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рiвня

бiблiотечно-iнформацiйного

забезпечення

навчальних

процесiв

до

европейських i свiтових стандартiв;
-

забезпечити штенсивне введення в обш наявних iнформацiйних

ресурсiв через створення електронних копш документiв iз найактуальшших
питань та надання доступу до них iз дотриманням авторських прав;
-

сприяти

забезпеченню

цшеспрямованого

фшансування

комплектування фондiв мережi освiтянських бiблiотек МОНмолодьспорту
УкраАни

та

НАПН

УкраАни

бiблiографiчними

та

повнотекстовими

електронними базами даних;
-

сприяти вдосконаленню програм професшноА освiти бiблiотекарiв

згiдно з вимогами сучасност, збiльшенню набору абiтурiентiв у вiдповiдних
ВНЗ Ш-1У р. а. УкраАни на бiблiотечну спещальшсть, полштттенню стану
тслядипломноА освiти бiблiотечних кадрiв.
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П. И. Роговая, Ю. И. Арт емов
Состояние и перспективы развит ия библиотечно-информационного
обеспечения педагогической науки и образования Украины в контексте
информатизации
В статье рассмотрены современные тенденции развития библиотечно
информационного обеспечения педагогической науки и образования Украины.
Определено понятие библиотечно-информационного ресурса с учетом
современных
условий.
Предложена
новая
структура
интеграции
информационно-библиотечных ресурсов.
Ключевые слова: библиотечно-информационный ресурс, источник
информации, информационная услуга, многоуровневая модель интеграции,
информационно-коммуникационные технологии, сайт, электронный каталог,
электронная библиотека.
P. I. Rogova, Yu. I. Artemov
The State and Development Prospects o f the Library and Inform ational
Provision o f Pedagogical Science and Education in Ukraine in the Context o f
Informatization
In the article the modern development tendencies o f the library and
informational provision o f Ukrainian pedagogical science and education are
considered. The notion «library and informational resource» under modern
conditions is defined. A new structure o f informational and library resources
integration is suggested.
Key words: library and informational resource, origin o f information,
informational service, multilevel model o f integration, informational and
communicational technologies, site, electronic catalogue, electronic library.
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