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СТАН Т А ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМ УВАННЯ
ФОНДУ ДОКУМЕНТ1В 1НОЗЕМНИМИ МОВАМИ
В ДЕРЖАВН1Й НАУКОВО-ПЕДАГОГШ Ш Й Б1БЛ1ОТЕЦ1 У К Р А Ш И
1МЕН1 В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
У статтГ р озгл ян уто процес ф ормування повнопДнного Гнформацшного ресур су Гноземними мовами з питань п си х ол оги та п ед а гоп к и в
ДНПБ У к р а'н и Гм. В. О. С ухом л и н ського. ПроаналГзовано р оботу вГддалу н аукового формування ф онду документГв Гноземними мовами з подальш ими перспективами функцГонування спепДалГзовано' читал ьн о'
зали. Особлива увага придГлена пош укам нових шляхГв ф ормування
фонду.
К лю чoвi слова: Д Н П Б У ^ а т и iм. В. О. С ухом линпкого, iнфоpмaцiйнi
pecypcu, докyмeнmu iнозeмнuмu мовами, бiблiоmeчнuй фонд, чumaльнa
зала, мiжнapоднe cпiвpобimнuцmво.

^ тегр а щ я Укра'ни у свГтовий економГчний п р о т р i культурне середовище зумовлюють необхГдшсть ретельного, систематичного та об^ктивного
вивчення мГжнародного досвГду розвитку освГти i науки, запровадження
кращих наукових i, зокрема, педагогГчних надбань людства в практику вГтчизняно' освГти та науки.
^тенсивний розвиток шформатизаци сусш льства визначив прГоритети в
дГяльностГ бГблГотек стосовно напрямГв органГзацГ', технологи формування
та використання 'х ш х ГнформацГйних ресурсГв [6]. Перед науковими бГблГо
теками сто'ть важливе завдання - створити умови, щ о дадуть змогу користувачам самостшно орieнтуватися в масивГ ГнформацГ', нарощувати власний Гнтелектуальний потенцГал в умовах ГнформацГйного сусшльства, збагачувати свою ГнформацГйну культуру [1].
Одним Гз ефективних способГв вивчення та впровадження у практику шновацшного зарубГжного досвГду e активне формування документного фон
ду зарубГжними виданнями з вищезазначених питань [3; 4; 5]. З огляду на
це, для повнощнного науково-шформацшного забезпечення освГтянсько'
галузГ держави ДНПБ Укра'ни Гм. В. О. Сухомлинського формуe нащональний галузевий шформацшний ресурс документГв Гз питань педагопчн о' науки i практики, психологи, сумГжних галузей знань не лише укра'нською, а й Гноземними мовами.
Мета статтГ - на основГ аналГзу дГяльностГ визначити стан та перспективи
розвитку вГддГлу наукового формування фонду документГв Гноземними
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мовами ДНПБ Украши Гм. В. О. Сухомлинського для забезпечення сучасних шформацшних потреб користувачГв.
Основним завданням шдроздГлу е формування галузевого шформацшного
ресурсу документГв Гноземними мовами з питань педагогГки та психологи
на всГх видах носив шформаци та забезпечення доступу до нього. Дощльшсть функцГонування вГддГлу пГдтверджуеться й тим, щ о реформацшш й
модерш зацшш процеси в освГтГ сучасно '1 Украши потребують Грунтовного
вивчення свГтового досвГду проведення освГтнГх реформ.
Робота вГддГлу проводиться у контекстГ НДР «Теоретичш засади форму
вання всеукрашського шформацшного ресурсу з питань психолого-педагоп чн о '1 науки i освГти на базГ ДНПБ Украши Гм. В. О. Сухомлинського» (на
ук. керГвник - П. I. Рогова, к. i. н., директор ДНПБ Украши Гм. В. О. Су
хомлинського). Виконання НДР передбачае вирш ення науковцями вГддГлу
таких завдань: проведення анкетування для подальшого аналГзу шформацГйних потреб користувачГв; дослГдження стану та складу фонду документГв
Гноземними мовами у повному обсязГ; комплектування фонду ДНПБ Укра'1ни Гм. В. О. Сухомлинського галузевою лГтературою Гноземними мовами,
виданою як в У к р а ш , так i за кордоном; виявлення i налагодження зв’язшв з мГжнародними оргашзащями та фондами, Гншими книгозбГрнями, якГ
потенцГйно можуть надавати бГблютещ документи Гноземними мовами; розроблення форм i методГв удосконалення формування фонду документГв Гно
земними мовами; надання доступу до всеукраш ського шформацшного ре
сурсу Гноземними мовами в електроншй i традицшнш форми Вирш ення
поставлених завдань дасть змогу створити повнощнний шформацшний галузевий ресурс Гноземними мовами на базГ ДНПБ Украши Гм. В. О. Сухом
линського, що задовольнить постш но змш юваш ш ф ормацш ш потреби к о 
ристувачГв.
ДГяльшсть науково '1 бГблГотеки спрямована на надання читачевГ доступу
до найважливГших свГтових наукових розробок, що ш ироко вГдображаються в Гноземних публГкацГях [2]. Тому вГдсоток зарубГжно'1 лГтератури у фон
дах наукових книгозбГрень повинен бути досить високим. У ДНПБ Украши
Гм. В. О. Сухомлинського вш становить 6 % вГд загального обсягу. БГблютека володГе унГкальним спецГалГзованим фондом Гноземно'1 лГтератури ш и
рокого гумаштарного профГлю, який налГчуе близько 34 тис. документГв,
включаючи неперюдичш та перГодичнГ видання, бГльш нГж 30 мовами
свГту, але, на жаль, через недостатню площу до послуг користувачГв надаеться не вся лгтература, а лише 5376 прим. документГв. 33 436 документГв
до цього часу з об’ ективних причин складоваш, серед них - 15 000 Гно
земних журналГв, я ш потребую ть додатково '1 плошД для розстановки
(300 кв. м з урахуванням подальшого збГльшення обсягу фонду). Питання
щодо видГлення бГблютещ додатково '1 площГ для розм щ ення складованих
документГв розглядаеться керГвництвом НАПН Украши.
У книжковому фондГ ДНПБ Украши Гм. В. О. Сухомлинського широко
представлеш ш оземш видання з лГтературознавства i мовознавства, з мето
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дики викладання шоземних мов, мистецтвознавства, кра'нознавства. Фонд
систематично поповнюеться науковою лиературою, навчальними та дов1дковими виданнями для середшх 1 вищих навчальних заклад1в. Л1тературу,
видану за кордоном, доповнюють в1тчизнян1 видання 1ноземними мовами,
присвячеш 1нновац1ям у галуз1 науки та осв1ти. На сьогодн1 гостро постае
проблема оновлення б1блютечного фонду саме заруб1жними виданнями, як1
б в1дпов1дали сучасним запитам користувач1в, зокрема науковщв та освЬ
тян-практик1в. Адж е необхщною складовою наукових досл1джень, шдвищення 1х ефективност1 е оперативне та повноцшне забезпечення фонду сучасною заруб1жною науковою 1нформац1ею. Через обмежеш сть фшансування фонди б1блютек поповнюються 1ноземною л1тературою переважно за рахунок дар1в в1д м1жнародних орган1зац1й, установ, доброчинних фонд1в та
приватних ос1б [4].
Значну увагу у формуванн1 1нформац1йного р есу р су ДНПБ У кра!ни
1м. В. О. Сухомлинського шоземними мовами прид1ляють не ильки фах1вц1 б1бл1отеки, а й члени Президп НАПН Укра'1ни, зокрема, президент
НАПН Укра'ши В. Г. Кремень, академши О. В. Сухомлинська, Н. Г. Ничкало, О. Я. Савченко, С. О. Сисоева та шш1, завдяки яким фонд поповнився документами англш ською та польською мовами. За сприяння в1дд1лу
м1жнародних зв’ язк1в НАПН Укра'1ни в особ1 П. П. Доценко до в1дд1лу над1йшли документи шоземною мовою в1д Академи педагог1чних наук Польсько! Народно'1 Республ1ки, в1д Французького культурного центру, Австрш ського посольства в У к р а ш . Завдяки налагодженню зв’ язш в та сп1впрац1 з
Британською Радою в У к р а ш , Центром шформацшних ресурс1в Посоль
ства СШ А в У к р а ш , Корпусом Миру СШ А, Представництвом ООН в Укра!н1, укра'нсько-американським благод1йним фондом «Сейбр-Свггло», нЬ
мецьким культурним центром Гете-шституту, Товариством Я. Корчака до
фонду надшшла наукова лиература з питань педагог1ки та психологи, сучасна навчальна лиература, методичн1 матер1али, дов1дков1 видання, художн1 твори св1тово! л1тератури мовою оригшалу та видання з крашознавства СШ А, ВеликобританП, Китаю, Польшу та 1нших кра!н св1ту англш 
ською, ш мецькою та польською мовами (табл. 1).
Таблиця1

Документи шоземними мовами, я т надшшли у 2006-2009 рр.
Мова
документа
Англшська
Шмецька
Французька
Польська
1иш1 мови

Р1к
2006

2007

2008

2009

181 (23 % )
18 (2 % )
556 (70 % )
54 (7 % )
48 (6 % )

109 (20 % )
6 (1 % )
38 (7 % )
469 (88 % )
22 (4 % )

111 (43 % )
38 (15 % )
40 (15 % )
32 (12 % )
39 (15 % )

251 (59 % )
14 (3 % )
4 (1 % )
17 (4 % )
42 (10 % )

У межах НДР науковцями в1дд1лу був проведений мошторинг джерел
комплектування фонду документ1в шоземними мовами за 2 0 0 6 -2009 рр.
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АналГз р е з у л ь т а т монГторингу засвГдчив, що поповнення фонду шоземною
фаховою лГтературою у 2 0 0 6 -2009 рр. здшснювалося завдяки:
• надходженню обов’ язкового примГрника;
• сш впращ бГблГотеки з мГжнародними ГнституцГями i фондами;
• дарам вГд президента та академ ш в Нащонально'! академи педагопчних
наук Украши;
• дарам вГд читачГв.
За означений перГод до фонду надшшло 2017 документГв, з них 1573 - це да
ри вГд мГжнародних шститущй i фондГв (7S % ). За змГстом фонд поповнився
документами з питань психологи та педагогГки (93 % ), мовознавства (32 % ),
лГтературознавства (17 % ), творами художньо'! лГтератури (3S % ) та Гн.
Систематичне дослГдження джерел комплектування фонду документГв
Гноземними мовами вщ грае вагому роль при визначеннГ подальших шляхГв
i методГв формування повноцГнного всеукраш ського ГнформацГйного ресур
су Гноземними мовами з питань психолого-педагопчно'! науки i освГти на ба
зГ ДНПБ Украши Гм. В. О. Сухомлинського.
У процесГ формування фонду ДНПБ Украши Гм. В. О. Сухомлинського
особлива увага придГляеться оптимГзаци змктовного наповнення фонду
шляхом постш ного вивчення його складу та попиту на лГтературу з метою
виявлення активного ядра. За мовною ознакою користувачГ вГддають перевагу лГтературГ поширеними Гноземними мовами, передусГм - англГйською,
нГмецькою та французькою. У складГ книж кового фонду найчисленнГшГ ви
дання представленГ саме цими мовами. Однак великий вГдсоток становлять
також книги польською, болгарською, словацькою, угорською, румунською, кримськотатарською, японською, китайською та шшими мовами.
Для ефективного та повноцГнного забезпечення шформацшних потреб к о 
ристувачГв у бГблютещ працюе спещалГзована читальна зала документГв
Гноземними мовами. Основою оргашзаци послуг у залГ е уважне та вадповЬ
дальне ставлення до запиив кожного користувача. У читальнГй залГ ш иро
ко представлена наукова лГтература (збГрники наукових праць, монографи,
матерГали конференцш), колекци зарубГжних енциклопедичних видань,
таких як Britannica, Americana, Encyclopedia o f Ukraine, the W orld Book
Encyclopedia та Гн., дитячГ енциклопеди для середнього ш ил ьн ого вГку (The
New Book o f Popular Science, Eyewitness Books, Childcraft, Young Scientist,
Animal W orld), л ш г в к т и ч т словники (Collins, Longman, Oxford, MerriamWebster, Le Maxidico), словники з рГзних галузей знань (педагогши, психологП, соцГологП, бю логи, географП, економГки, правознавства та Гн.), шдручники та навчальнГ посГбники для рГзних рГвнГв i форм навчання з англГйсько'!, нГмецько'! та французько'! мов, Глюстрована художня лГтература для
дошкГльникГв та молодших школярГв, навчальнГ посГбники для самостшного читання, якГ мГстять адаптованГ художнГ твори Гз вправами та завданнями для розвитку мовлення. ^ ж е н посГбник мае додаток у виглядГ CD-дис
ка. Kрiм того, користувачГ читально'! зали мож уть ознайомитися з повним
комплектом видань (250 томГв) <^блю теки тисячолггтя», який наша уста148

нова однieю з перших отримала за проектом Британсько' Ради в У к р а ш
«БГблютека тисячолГття: задовольнити будь-якого читача». ПредставленГ
видання антично' (давньогрецько', грецько' та римсько'), а також англГйськ о', американсько', нГмецько', австрГйсько', датсько', чесько', аргентинськ о', латиноамерикансько', Гталшсько', японсько', китайсько' та слов’ янськ о' лГтератури. Kниги з «БГблГотеки тисячолГття» рГзномаштш за темати
кою . ^ Г м художнГх творГв до колекцП увГйшли фГлософськГ, релГгГйнГ, полГтичнГ, економГчнГ, ГсторичнГ та мистецькГ твори, зокрема, такГ пам’ ятки
свГтово' культури, як «^нду'стськГ манускрипти», «K оран», «Старий ЗаповГт», «Новий ЗаповГт», «АрабськГ н оч Ь , «М олитовник», «МабГногГон». Запропонований спектр подаe користувачевГ лГтературну панораму тисячолГт
тя. Щ видання користуються надзвичайною популярнктю серед науковцГв,
викладачГв та вчителГв англГйсько' мови, студентГв вищих навчальних закладГв, бГблГотечних пращвнишв.
Як показали результати опитування, одним з основних джерел шформацГ' для користувачГв бГблГотеки, насамперед науковцГв установ НАПН Укра'ни, професорсько-викладацького складу, аспГрантГв, e науковГ журнали
зарубГжних видавництв, що висвГтлюють найновшГ досягнення в галузГ на
уки i освГги рГзних кра'н свГту. На 1.01.2010 р. бГблГотека передплачуe
п’ ять журналГв Гноземними мовами, зокрема: British Journal o f Educational
Technology («ОсвГтнГ технологи», Велика БританГя), Studies in Educational
Evaluation («ДослГдження з ощнювання в освГтГ», НГдерланди), Gender and
Education («Гендер та освГта», Велика БританГя), Childhood Education («О с
вГта в дитинствГ», СШ А), Zeitschrift fü r Pädagogik («П едагопчний ж ур
нал», Шмеччина). На сторГнках цих видань публГкуються статтГ науковцГв,
викладачГв вищих навчальних закладГв, працГвникГв закладГв освГти Сполучених ШтатГв Америки, ^ н а д и , Велико' БританГ', АвстралГ', СГнгапуру,
^ т а ю , ГрецГ', Туреччини.
Для розкриття змГсту фонду документГв Гноземними мовами та його популяризування працГвники вГддГлу систематично проводять книжковГ виставки на допомогу науковш роботГ, навчальному процесу, професшнш самоосвГт1 тощо. АналГз використання виставок користувачами бГблГотеки даe
можливГсть краще вивчати ш ф ор м а щ й т потреби науковцГв та освГтян.
НайбГльш запитуваними виявились дв1 постГйно д1юч1 тематичнГ виставки:
«Кoнцепцiï рoзвитку прoфесiйнoï oсвiти в Пoльщi» та «Сучасш тенденцй'
рoзвитку oсвiти в крашах eврoпи».
Для популяризування дГяльностГ читально' зали на веб-порталГ бГблГоте
ки подано ш ф ормацш про ïï ресурс Гз фотознГмками та стислим описом,
представлено бГблюграфГчш списки нових надходжень до читально' зали,
вГртуальнГ виставки. ^ ф ор м а щ я про усГ новГ надходження, якими поповнюeться фонд, постГйно оновлюeться i друкуeться у бюлетенГ «НовГ надход
ження до ДНПБ Укра'ни Гм. В. О. Сухомлинського», який подаeться до
ПрезидГ' та установ НАПН Укра'ни в традищйнш й електроннш формах.
Для з р у ч н о т користування в читальнГй залГ органГзовано вГльний доступ
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до лГтератури, що дае м ож ливкть самостш ного i швидкого вГдбору книг за
тематикою.
Послугами читально! зали документГв Гноземними мовами ДНПБ Укра
ши Гм. В. О. Сухомлинського користую ться читачГ всГх категорш та професш них груп. Основну частину (понад 70 % ) становлять науковцГ, зокрема професорсько-викладацький склад, студенти вищ их педагопчних
навчальних закладГв (15 % ). Не мож на не вГдзначити пГдвищений ш терес
до Гноземних педагогГчних публГкацГй фахГвщв Гз науковим ступенем та
асш ранив.
Для полГпшення доступу до шформацшних ресурсГв Гноземними мовами
фахГвцГ вГддГлу придГляють особливу увагу введенню бГблюграфГчних записГв до електронного каталогу. Усього в EK створено близько 3000 бГблюграфГчних записГв документГв Гноземними мовами. У 2009 р. було розпочато
роботу з ретрокаталопзацп документГв, шд час яко! насамперед опрацьовуеться лГтература з найбГльш актуальних роздГлГв: «ОсвГта» «ПсихологГя»,
«Англш ська мова», «НГмецька мова», «Французька мова», «Французька
лГтература». У подальшому плануеться опрацювання документГв ш ш о! те
матики.
ОкресленГ вище напрями дГяльностГ вГддГлу наукового формування фонду
документГв Гноземними мовами з науково-шформацшного забезпечення фахових потреб освГтян знайшли позитивний вГдгук серед науковцГв НАПН,
викладачГв вищих навчальних закладГв Гз рГзних куточкГв Украши, вчителГв, студентГв-ГноземцГв, про щ о свГдчить щорГчне зростання к Г п ь к о т к о 
ристувачГв читально! зали, постшне поповнення фонду за рахунок дарГв вГд
читачГв, теплГ слова подяки в книзГ вГдгукГв.
Перспективними напрямами роботи вГддГлу е:
• продовження наукових дослГджень Гз метою наукового обГрунтування
нових шляхГв формування фонду;
• постшний аналГз складу та використання фонду з метою вивчення його
вщ п ов Г д н от шформацшними потребам користувачГв;
• виявлення прогалин доукомплектування, а також перерозподГлу дублетних, непрофГльних i маловживаних документГв;
• диференцшований пГдхГд до вГдбору видань з урахуванням !х науково!
та шформацшно! цГнностГ;
• продовження спГвпрацГ Гз зарубГжними культурними ГнформацГйними центрами та фондами з метою поповнення та оновлення складу фонду;
• налагодження зв’ язкГв Гз Державною науковою педагопчною бГблГотекою РосГйсько! ФедерацП ГменГ K. Д. Ушинського та Науково-педагопчною
бГблГотекою РеспублГки БГлорусь, Гншими бГблютеками зарубГжних кра'!н з
метою вивчення досвГду дГяльностГ цих бГблГотек та книгообмшу;
• використання досвГду провГдних бГблГотек Укра'хни та бвропи щодо
створення англомовного вГдповГдника веб-порталу;
• передплата Гноземних перюдичних видань Гз проблем психологи та освГти у бГльшому обсязГ;
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• подальше створення ЕК для забезпечення багатоаспектного оператив
ного пошуку шформацп про наявнкть докуменпв Гноземними мовами у БД
«Книга» та «П ерю дика».
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