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сур су неперюдичних видань ДНПБ Укра 1 ни Гм. В. О. С ухом линського,
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Одним Гз найваж ливш их чинникГв, я к впливають на формування Гн
формацГйного суспГльства, e стан ш формацш них ресурсГв. Термш «ш формацш ш ресурси» почав ш ироко використовуватись з кш ця 70-х рокГв
X X столГття. У ЗаконГ Укра'ни «П ро Нащональну програму шформатизацГ'» ГнформацГйний ресурс визначено як «сукуп н кть документГв у ш ф ор
мацшних системах (бГблютеках, архГвах, банках даних тощ о)» [1, с. 4].
БГблютечна енциклопедГя трактуe поняття «ш ф ормащ йш ресурси (IP)» як
сукупнГсть даних, якГ отриманГ та накопиченГ в процесГ розвитку науки i
практично' д ш л ь н о т людини для багатоцГльового використання в суспГльному виробництвГ та управлГннГ, зафГксованГ на будь-якому носи шформацГ' [5, с. 4 2 7 -4 2 8 ]. ДеякГ вченГ ототожнюють поняття «ш формацш ш
ресурси» та «документнГ ресурси». Зокрема, Ю. М. Столяров вважаe правильним вживання термГна «документнГ ресурси», якГ визначаються як шформацш ш за суттю i документнГ за фГзичним втГленням [15, с. 18]. Нами
використовуeться поняття «ГнформацГйнГ ресурси».
Розробка теоретичних, науково-методичних, оргаш зацш них i технологГчних засад формування всеукра'нського ГнформацГйного ресурсу з питань психолого-педагопчно'' науки та освГти на базГ ДНПБ У кра'ни ГменГ
В. О. Сухомлинського вГдповГдно до змш юваних ГнформацГйних потреб
суспГльства e головною метою НДР «Теоретичш засади формування всеукра'нського ГнформацГйного ресурсу з питань психолого-педагопчно'' на
уки i освГти на базГ Д ержавно' науково-педагопчно'' бГблГотеки Укра'ни
Гм. В. О. Сухомлинського» (наук. керГвник - П. I. Рогова, к. i. н., дирек
тор ДНПБ Укра'ни Гм. В. О. Сухомлинського), яка здшснювалася впродовж 2 0 0 6 -2 0 1 0 рр. З пдно з поставленою метою роботу було оргаш зовано
за такими напрямами НДР:
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• розробка теоретичних та методолопчних засад формування всеукра!нського шформацшного ресурсу з питань психолого-педагопчно! науки та
осв1ти на баз1 ДНПБ Укра!ни 1м. В. О. Сухомлинського;
• вивчення шформацшних потреб сусп1льства в шформацшному ресурс1
з психолого-педагог1чних питань;
• розробка модел1 всеукра!нського галузевого шформацшного ресурсу на
баз1 ДНПБ Укра!ни 1м. В. О. Сухомлинського;
• визначення учасник1в координацП щодо забезпечення повноти комплектування документного фонду ДНПБ Укра!ни 1м. В. О. Сухомлинсько
го та б1блютек освиянсько! галуз1;
• визначення напрям1в 1 метод1в формування всеукра!нського галузевого
шформацшного ресурсу в традицшнш та електроннш форм1 на баз1 ДНПБ
Укра!ни 1м. В. О. Сухомлинського;
• розкриття зм кту всеукра!нського ш формацшного ресурсу в традицш
нш та електроннш форм1;
• надання доступу до всеукра!нського галузевого 1нформац1йного ресурсу.
У межах наукового дослщження фах1вщ в1дд1лу наукового комплектування фонду ДНПБ Укра!ни 1м. В. О. Сухомлинського вивчили науков1
прац1, що розкривають теоретичш, методичн1 та оргаш зацш ш засади фор
мування 1нформац1йних ресурс1в; визначали напрями 1 методи формування
всеукра!нського галузевого 1нформац1йного ресурсу в традицшнш та елек
троннш форм1; сформували коло учасниш в координацП щодо забезпечення
повноти комплектування документного фонду ДНПБ Укра!ни 1м. В. О. Су
хомлинського та б1блютек галузь Анал1зуючи джерельну базу (прац1 таких
учених, як Н. М. Кушнаренко [7], П. I. Рогова [9], М. С. Слободяник [10],
А . А . Соляник [11; 12; 13], Ю. М. Столяров [14; 15], О. В. Воскобойн1кова-Гузева [6], Я. О. Чепуренко [16; 17] та шш1), фах1вщ дшшли висновку, щ о в
них розглядаються загальн теоретичш та практи чн питання щодо ком 
плектування б1блютек у к о н т е к т розвитку глобальних шформацшних
процес1в, методологи корпоративного документооб1гу, пош уку нових джерел комплектування. З питань формування саме психолого-педагопчного
ресурсу досл1дження не проводились. Тому вивчення наукових праць
вщчизняних автор1в, помножений на власний практичний досв1д, дав
п1дстави для розробки ефективних методичних та оргашзацшних засад
найповнш ого формування 1нформац1йного ресурсу на баз1 ДНПБ Укра!ни
1м. В. О. Сухомлинського.
ДНПБ Укра!ни 1м. В. О. Сухомлинського - наймолодша б1бл1отека серед
в1тчизняних державних б1бл1отек, як1й у 2009 р. виповнилося 10 рок1в в1д
дня заснування. Науково-дослвдна робота - один з основних напрям1в д1яльн о т книгозб1рн1. Набутий з моменту заснування статус науково! установи
зобов’язуе б1блютеку до реал1зацП наукових проект1в з питань галузевого б1бл1отекознавства, б1блюграфознавства, книгознавства та 1нформатизацП [9].
Для визначення напрям1в 1 метод1в формування всеукра!нського галузе
вого 1нформац1йного ресурсу в традицшнш та електроннш форм1 у в1ддш
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наукового комплектування фонд1в щор1чно проводиться мош торинг шлях1в комплектування фонду ДНПБ Укра!ни 1м. В. О. Сухомлинського непер1одичними виданнями, а саме: обов’ язковим прим1рником документ1в
психолого-педагог1чного напряму, виданнями ш сти ту п в НАПН Укра!ни,
з книготорговельно! мереж1, дар1в та видань, отриманих завдяки книгообм1ну.
Здшснений анал1з джерел надходження продемонстрував, що на сьогод н
виданням документ1в психолого-педагопчного напряму займаеться в Украш 2450 видавництв та видавничих оргаш зацш . В1дпов1дно до постанови
Каб1нету Мш1стр1в Укра!ни в1д 10 травня 2002 р. № 608 «Про порядок
доставляння обов’язкових прим1рник1в док ум ен та» [4] до ДНПБ Укра!ни
1м. В. О. Сухомлинського обов’ язковий прим1рник надсилають 1067 установ, щ о становить 44 % в1д ус1х суб’е к т а видавничо! д1яльност1 (це на 546
суб’е к т а б1льше, н1ж у 2006 р. - на початку проведення НДР). З них: ви
давництв - 678; ВНЗ Н У р. а. - 190; 1ППО - 18; установ НАПН Укра!ни 19; ш ш их установ та оргашзацш - 162.
У ход1 досл1дження також було виявлено, що комплектування фонд1в б1блютеки обов’ язковим прим1рником психолого-педагог1чного напряму за перюд 20 06-2 010 рр. становить, в середньому, 48 % в1д загального надход
ження неперюдичних видань. Для пор1вняння зазначимо, що у 2006 р. ця
цифра становила 40 % в1д загального надходження неперюдичних видань.
Отже, позитивна тенденщя е, хоча 1 незначна. Необх1дно зазначити, що дер
жава якнайб1льше мае бути защкавлена у збереженш свого нацюнального
надбання, тому потр1бно застосовувати штрафш санкцП до тих установ, як1
ухиляються в1д виконання закон1в [8], натомють надавати видавнич1 шльги тим оргашзащям, як1 дотримуються «букви» закону, та орган1зовувати
мон1торинг виходу друком обов’язкових прим1рник1в документ1в.
Зб1льшення к1лькост1 респондент1в, щ о надсилають свою друковану продукц1ю до ДНПБ Укра!ни 1м. В. О. Сухомлинського, стало можливим зав
дяки налагодженню зв’ язк1в м1ж в1дд1лом наукового комплектування фон
ду б1блютеки та книговидавничими оргашзащями Укра!ни шляхом листування, телефонних переговор1в 1 особистих зустр1чей п1д час р1зних книжкових форум1в.
Фах1вц1 в1дд1лу не т1льки ведуть ретельну роботу щодо виконання видавництвами Закону Укра!ни «Про обов’ язковий прим1рник документ1в» [2], а
й шукають альтернативних шлях1в для забезпечення максимального поповнення фонду книгозб1рн1. Вони в1дв1дують презентацП, книжков1 виставки,
зустр1ч1, на яких шформують учасник1в заход1в про д1яльн1сть Державно!
науково-педагопчно! б1бл1отеки Укра!ни 1м. В. О. Сухомлинського як нащонального книгосховищ а з питань педагогши та психологи.
Вагомою складовою у формуванш шформацшного ресурсу ДНПБ Укра!ни
1м. В. О. Сухомлинського е надходження в1д 1нститут1в НАПН Укра!ни.
Повнота комплектування виданнями цих установ, за результатами мошторингу 2005-2009 рр., в середньому становить 63 % в1д запланованих Ака124

демieю видань (2005 р. - 66 % , 2006 р. - 57 % , 2007 р. - 65 % ; 2008 р. 63 % ; 2009 р. - 66 % ). ПрацГвники вГддГлу вГдвГдують ш ститути НАПН Укра'ни, проводять практичну i роз’ яснювальну роботу з кожним науковцем,
готують листи, звернення до президента НАПН Укра'ни з проханням взяти
шд свГй контроль виконання постанови Президп АПН Укра'ни вГд 21 травня 2002 р. протокол M 1 -7 | 5 -8 1 , де в пунктГ 2.2 зазначено зобов’ язати всГх
директорГв структурних пГдроздГлГв АПН Укра'ни надавати ДНПБ Укра'ни
Гм. Сухомлинського в к ш щ кожного календарного року примГрник звГту
про науково-органГзацГйну дГяльнГсть та примГрники надрукованих праць
цих ш д р о з д т в » та виконувати постанову Президп АПН Укра'ни вГд
14 листопада 2006 р. [3] про отримання ДНПБ Укра'ни ГменГ В. О. Сухом
линського вГд ГнститутГв НАПН Укра'ни обов’ язкового примГрника документГв. Директор ДНПБ Укра'ни Гм. В. О. Сухомлинського П. I. Рогова,
зпдно з постановою, раз на рш доповiдаe на Президп НАПН про результати
проведеного монГторингу повноти комплектування фондГв виданнями Гн
ститутГв НАПН Укра'ни.
НеобхГдно зазначити, щ о система заходГв, проведених бГблГотекою щодо
збГльшення надходження обсягГв наукових видань НАПН Укра'ни, дала
сво' позитивнГ результати у 2005, 2007 та 2009 рр., хоча у 2006 i 2008 рр.
простежуeться спад обсягГв надходжень.
ЗдГйснений аналГз дав шдстави стверджувати, що науковГ сш вробиники
ГнститутГв i наукових установ НАПН Укра'ни виконують вищезгаданГ пос
танови Президп частково у зв’ язку з тим, щ о друк документГв здiйснюeться
за рахунок коштГв автора. Як наслГдок, весь наклад друковано' продукцп
повнГстю забираeться з друкарень науковцями i жоден примГрник не надсилаeться до бГблГотеки. Це негативно впливаe на повноту комплектування
фонду ДНПБ Укра'ни Гм. В. О. Сухомлинського науковими виданнями
НАПН Укра'ни. Тому гостро постаe проблема державного фшансування як
книговидавничо' справи, так i доукомплектування бГблютек.
Значним джерелом поповнення фондГв головно' книгозбГрнГ освГтянсько'
галузГ e дари установ, видавництв, асощ ацш , благодГйних фондГв та окремих осГб. Упродовж п ’яти рокГв до фонду ДНПБ Укра'ни Гм. В. О. Су
хомлинського як дар надшшло 5593 примГрники документГв (2005 р. 1069 прим.; 2006 р. - 1674; 2007 р. - 1336; 2008 р. - 862; 2009 р. - 652),
щ о становить 20 % вГд загального надходження неперюдичних видань.
Ще одним джерелом формування галузевого ГнформацГйного ресурсу
ДНПБ Укра'ни Гм. В. О. Сухомлинського e обмшно-резервш фонди бГб
лютек. На взаeмовигiдних умовах ведеться книгообмш документами мГж
ДНПБ Укра'ни Гм. В. О. Сухомлинського та нацюнальними, державними,
центральними бГблютеками, зокрема Нацюнальною бГблютекою Укра'ни
ГменГ В. I. Вернадського, Нацюнальною парламентською бГблютекою Укра■ни, Нацюнальною науковою медичною бГблютекою Укра'ни, Державною
науково-технГчною бГблГотекою Укра'ни, ПублГчною бГблютекою ГменГ ЛесГ
Укра'нки (м. ^ ' в ) , а також з Державною науково-педагопчною бГблГо125

текою Гм. К. Д. Уш инського (Рос1я). Упродовж 2GG5-2GG9 рр. завдяки
книгообмшу до фонду ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Cyxомлинського надшшло
16G7 прим1рник1в документ1в (2GG5 р. - 357 прим.; 2GG6 р. - 459; 2GG7 р. 188; 2GG8 р. - 359; 2GG9 р. - 244), що становить 6 % в1д загального надход
ження документ1в до б1блютеки. Значну увагу прид1ляе ДНПБ Укра!ни
Гмен1 В. О. Cyxомлинського налагодженню м1жнародного книгообм1ну з
педагог1чними б1бл1отеками колишнього Радянського ^ ю з у , але його розвитку заважае нестаб1льн1сть ф1нансування на придбання л1тератури для
обм1ну, а головне, !! в1дправки за кордон. Не сприяють розвитку книгообм1ну i непорозумшня з Ки!вською репональною митницею через в1дсутн1сть
нового чинного законодавства.
Останн1ми роками держава придгляе значну увагу встановленню та
поглибленню культурних зв’ язк1в з укра!нцями, щ о проживають за !! ме
жами, а також популяризацп здобутк1в укра!нсько! культури у с в ш .
ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Cyxомлинського п1дтримуе зв’ язки з укра!нською д1аспорою CШ А, Канади, А встрп . До обм1нно-резервного фонду
надходить л1тература в1д У кра!нсько! в1льно! академп наук у CШ А (1G61
прим1рник видань, серед яких твори В. Винниченка, C. Петлюри, Д. Гуменно! та ш .); л1тературно-мистецького клубу Гмен1 Василя Cимонeнка у
Мельбурн! (альманах «Новий обр1й», ч. 12), Яра Cлавyтича, Богдана
Мельника (Канада), О. Тарнавсько! (Австрал1я). Це важлив1 видання, але
для створення повноцш ного галузевого ресурсу необх1дн1 надходження Гз
заруб1жних осв1тн1х установ видань психолого-педагог1чно! тематики.
Напрям м1жнародного книгообм1ну необх1дно розвивати як ш ляхом законодавчо закршленого ф1нансування, так i ш ляхом особисто! участ1 науковц1в НАПН Укра!ни, фах1вц1в заруб1жних педагог1чних наукових заклад1в, оск1льки забезпечення повноти ш ф ормащ йного ресурсу - це робота
не т1льки б1бл1отекар1в, а й користувач1в.
Через незабезпечення державного ф1нансування практично в1дсутне одне
Гз вагомих джерел комплектування фонду - закупГвля з книготорговельно!
мереж1. Cамe це джерело забезпечуе фонд б1бл1отеки документами, виданими в кра!нах близького та далекого заруб1жжя. Директор ДНПБ Укра!ни
Гм. В. О. Cyxомлинського П. I. Рогова щор1чно вид1ляе з1 спецрахунку б1бл1отеки кошти на придбання документ1в психолог1чно! та педагопчно!
тематики, завдяки чому впродовж п ’ яти рок1в у книготорговельних оргаш защ ях було придбано 611 прим1рник1в документ1в (2GG5 р. - 72 прим.;
2GG6 р. - 12; 2GG7 р. - 73; 2GG8 р. - 3G8; 2GG9 р. - 146), зокрема шдручники та монографп з Росп. Але цих кошт1в вкрай недостатньо для придбання
необх1дно! к1лькост1 видань, щоб повнощнно задовольнити шформащйн1
потреби користувач1в книгозб1рн1.
Загальна картина мон1торингу обл1ку документ1в (без пер1одичних ви
дань) за джерелами надходжень до ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Cyxомлинського впродовж п ’ятир1чно! д1яльност1 в контекст! НДР продемонстрована на
д1аграм1 (рис. 1).
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Рис. 1. Розтдт нaдxoджeнь дoкумeнmiв до фонду ДНПБ У^аш и
xoмлuнcькoгo за джepeлaмu кoмnлeкmyвaння

ím .

В. О. Cy-

Для створення повнощнного всеукра'нського галузевого ГнформацГйного
ресурсу на базГ ДНПБ Укра'ни Гм. В. О. Сухомлинського та для усунення
проблем у його формуваннГ необхГдно:
1) неухильний контроль держави щ одо виконання видавництвами та
видавничими оргаш защ ям и постанови ^ б ш е т у М ш стрГв У кра'ни вГд
10 травня 2002 р. M 608 «Про порядок доставляння обов’ язкових примГрникГв документГв» [4];
2) вГдповГдальна участь усГх науковщв НАПН Укра'ни у формуваннГ галу
зевого ГнформацГйного ресурсу;
3) систематичне та повнощнне щ льове державне фшансування передплати перГодичних видань та закушвлГ документГв Гз книготорговельно'
мережГ, регламентоване окремими статтями державного та м к ц еви х бюджетГв;
4) оргашзащя всеукра'нського та мГжнародного книгообмГну з провГдними бГблГотеками держави i свГту шляхом вГдповГдного державного фшансування;
5) створення всеукра'нсько' системи оповщ ення про пГдготовку та вихГд
друком галузевих видань.

Л^ература
1. Про Нащональну програму шформатизацп : Закон Укра'ни : за станом на
10 лип. 2002 р. - K. : Парламент. вид-во, 2002. - 19 с.
2. Про обов’язковий примГрник документГв : Закон Укра'ни в1д 9 кви.
1999 р. II Уряд. курЧр. - 13 трав. - С. 1-3.
3. Про оргашзацшну i науково-методичну роботу Державно' науково-педагопчн о' б1блютеки Укра'ни 1меш В. О. Сухомлинського : постанова Президп
Академп педагопчних наук Укра'ни в1д 14 листоп. 2006 р., протокол
M 1-7|12-318. - K., 2006. - 1 с.
4. Про порядок доставляння обов’язкових прим1рнишв документГв : постано
ва ^ б ш е т у М1шстр1в Укра'ни в1д 10 трав. 2002 р. M 608 || Б1бл. планета. 2002. - M 3. - С. 2-4.
127

5. Воройский, Ф. С. Информационные ресурсы / Ф. С. Воройский / / Библио
течная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. - М., 2007. - С. 427-428.
6. Воскобойткова-Гузева, 0 . 1нформацшний мошторинг документного пото
ку як складова б1блютечно-шформацшного серв1су / Олена Воскобойшкова-Гузева / / Наук. пр. Нац. б-ки Укра!ни !м. В. I. Вернадського. - К., 2002. - Вип.
9. - С. 113-120.
7. Кушнаренко, Н . М . Розвиток вдей координацП комплектування б1блютечних фонд1в у вичизняному б1блютекознавств1 / Н. М. Кушнаренко / / Б1блютекознавство 1 б1блюграф1я. - 1979. - Вип. 19. - С. 81-88.
8. Михайловська, Т. Обов’язков1 прим1рники неперюдичних видань Укра!ни
2006 року: стан та проблеми / Тамара Михайловська, Олена Щеглова / / В1сн.
Кн. палати. - 2007. - № 7. - С. 10-11.
9. Рогова, П . I. Педагопчш б1блютеки Укра!ни (друга половина XIX - 20-1
роки X X ст.) : [монограф1я] / П. I. Рогова ; [наук. ред. О. С. Онищенко ; рец. :
О. В. Сухомлинська, Л. А. Дубровша] ; АПН Укра!ни, Держ. наук.-пед. б-ка
Укра!ни !м. В. О. Сухомлинського. - К. : Четверта хвиля, 2009. - 271 с.
10. Слободяник, М . С. Наукова б1блютека: еволющя структури 1 функцш
/ М. С. Слободяник. - К. : Ред. журн. «Б1блютечний в1сник», 1995. - 268 с.
11. Соляник, А . А . Документш потоки та масиви : навч. поаб. / А. А. Соляник ; Харк. держ. акад. культури. - X. : ХДАК, 2000. - 112 с.
12. Соляник, А . А . Система документопостачання б1блютечних фонд1в: законом1рноси розвитку : монограф1я / А. А. Соляник. - X. : XДАК, 2005. - 230 с.
13. Соляник, А . А . Система документопостачання фонд1в б1блютек Укра!ни:
теоретико-методолопчний аспект : дис. ... д-ра пед. наук : 07.00.08 / Соляник
Алла Анатолпвна ; Xарк. держ. акад. культури. - X ., 2005. - 436 с.
14. Столяров, Ю. Н . Библиотечный фонд : учеб. для библ. фак. ин-тов культу
ры, ун-тов и пед. вузов / Ю. Н. Столяров. - М. : Кн. палата, 1991. - 271 с.
15. Столяров, Ю. Н . Документный ресурс : учеб. пособие для студентов высш.
учеб. заведений / Ю. Н. Столяров. - М. : Либерея, 2001. - 152 с.
16. Чепуренко, Я . О. Державне забезпечення комплектування б1блютечних
фонд1в як фактор формування шформацшних ресурав / Я. О. Чепуренко
/ / Науково-техшчш б1блютеки в единому шформацшному простор! Укра!ни
/ ДНТБ Укра!ни. - К., 2000. - С. 67-69.
17. Чепуренко, Я . О. Система обов’ язкового прим1рника документав в Украшк
новий етап розвитку / Я. О. Чепуренко / / Б1бл. в1сн. - 1999. - № 4. - С. 9-12.

