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C TP A TE rrn УПРAВЛIHHЯ IHФOРМAЦIЙHИМИ РЕСУРСAМИ
БIБЛIOTЕК BH3
(3 a резyльтaтaми aнaлiзy дiяльностi бiблiотек ВИЗ III-IV р. a.
педaгогiчного ia iнженерно-педaгогiчного профiлю
y 2007-2009 рр.)
У с т а т и висвГтлено основнГ стратегГчнГ засади управлГння Гнформацшними ресурсами бГблютеки вищ ого навчального закладу як одного з аспектГв забезпечення я к о с и вищ о! освГти у контекстГ аналгтичного огляду
дГяльностГ бГблГотек ВНЗ III-IV р. а. педагопчн ого та Гнженерно-педагогГчного профГлю Укра!ни у 2 0 0 7 -2 0 0 9 рр.
Клю чoвi слова: тформацшш рecурcu, бiблiоmeкa В Н З , координащя,
фонд.

Сусшльне визнання i авторитет бГблютеки визначаються багатством та
якютю бГблГотечних ресурсГв, ступенем задоволення шформацшних потреб
користувачГв. Нова сощально-економГчна ситуащя, що склалася в Укра'М з
переходом до ринкових вГдносин, та Гнтенсивний розвиток шформатизацГ!
суспГльства, модернГзацГя освГти визначають ш новацш ш прГоритети в дГ
яльностГ бГблГотек щодо напрямГв оргашзацГ! i технологи формування та ви
користання '!х т х шформацшних ресурсГв.
БГблютека вищо! школи розглядаеться як сощальна ГнституцГя, вГдмГнною особливГстю яко! е взаемозв’язок Гз системою вищо! освГти, а основними типологГчними ознаками - безпосередня включенють у структуру i сис
тему комунш ацш вищого навчального закладу та проблемна орГентащя ре
сурсГв на задоволення шформацшних потреб професорсько-викладацького
складу i студентГв. Вищезазначена бГблютека дбае про забезпечення потреб
сво'!х користувачГв вГдповГдно до задекларованих принцишв Болонського
процесу, стае шформацшною основою науково-освГтнього процесу, тГею
творчою лабораторГею, вГд ресурсГв та послуг яко! багато в чому залежить
якють i змГст навчання та наукових дослГджень. На думку Н. I. Апшай,
«змГна парадигми освГти, активний процес ïï ГнформатизацП е ключовими
чинниками трансформацГ! вишГвсько! бГблютеки. Вона покликана усунути
невГдповщнють мГж новими вимогами суспГльства до вищ о! освГти i рГвнем
ïï документно-шформацшного забезпечення» [2].
СутнГснГ змГни, що вГдбуваються в системГ вищ о! освГти, зумовлюють
стратепчне бачення дГяльностГ вишГвсько! бГблГотеки. АналГз ïï сучасного стану i перспективних тенденцГй розвитку здшснено в дослГдженнях
Н. Багрово!, Т. брьоменко, I. Осипово'!, Н. Пасмор, М. Слободяника та шших.
Вивчення останнГх публГкацГй дае змогу констатувати, щ о на тлГ помино'!
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активГзацГ' фахових дискусш з окреслених проблем у вГтчизняному 616л1отекознавствГ недостатньо представленГ працГ узагальнюючого характеру,
щ о висвГтлюють теоретико-практичний аспект управлГння ресурсами 616л1отек вищ о' школи як в Гсторичному, так i в сучасному аспектах. Зазначена
проблема представлена в контекстГ задоволення шформацшних потреб користувачГв бГблГотек ВНЗ у дисертацшному дослГдженнГ Н. I. Апшай [2];
розробку сучасних шдходГв до вГдбору документГв до фонду вишГвсько' бГб
лГотеки знаходимо у публш ащ ях Л. П. Семененко [23];, T. В. ^ т о в о ' [26];
на особливу роль електронних ресурсГв бГблГотеки вищого навчального за
кладу у формуванш ш формацшно-штелектуальних активГв науки вказують О. Баркова [3], Л. ^ с л ю к [9], Г. В. Шемаeва [28] та ш ш ь У РосП
проблему формування ГнформацГйних ресурсГв бГблГотек вищ о' школи дослГджують 6. А . ЛГвадонова [14], Г. Ю. ^ д р я ш о в а [11; 12], Д. В. Ч х о н о в
[27], Я. Л. Шрайберг [29]. Водночас проблемГ формування фондГв бГблГотек
ВНЗ в умовах недостатнього фшансування, в Г д с у т н о т централГзованого
документопостачання тощо присвячена значна кГльккть публГкацГй 616л1отекарГв-практикГв [10; 16; 17; 23; 26].
Отже, хоча окремГ аспекти функщонування та розвитку бГблГотек вищих
навчальних закладГв й привертають увагу бГблютекознавщв, але цГлГсне
дослГдження проблеми управлГння шформацшними ресурсами в умовах реформування та ГнформатизацГ' освГти натепер вГдсутте.
Актуальним у цьому сенсГ e дослГдження ДНПБ Укра'ни Гм. В. О. Сухом
линського тенденцш розвитку мережГ освГтянських бГблГотек - НДР <^еоретичнГ засади формування всеукра'нського ГнформацГйного ресурсу з
питань психолого-педагопчно' науки i освГти на базГ ДНПБ Укра'ни ГменГ
В. О. Сухомлинського (2 0 0 6 -20 1 0 )» (наук. керГвник - П. I. Рогова, к. i. н.,
директор ДНПБ Укра'ни Гм. В. О. Сухомлинського). Серед завдань наукового проекту - отримання ц ш сн о го уявлення про стан фондГв бГблГотек освГтянсько' мережГ МОН Укра'ни та НАПН Укра'ни, створення моделГ все
укра'нського галузевого ГнформацГйного ресурсу та eдиного галузевого Гн
формацГйного ресурсу, визначення перспектив 'х розвитку.
Метою пропоновано' ста ти e визначення стратегш управлГння шформацГйними ресурсами бГблГотеки вищого навчального закладу як одного Гз аспектГв забезпечення якостГ вищ о' освГти в контекстГ аналГтичного огляду дЬ
яльностГ бГблГотек ВНЗ III-IV р. а. педагопчного та шженерно-педагопчного профГлю у 2 007-2009 рр.
Як зазначалося вище, для бГблГотеки вищ о' школи найваж ливш им стратегГчним ресурсом e ïï документнГ фонди, а управлГння фондами e центральним для бГблютечних процесГв. Tрансформацiя, що вГдбулася в теорГ' i
практищ роботи з фондами, привела до термш олопчних новацГй. Tак, термшосполучення «розвиток фондГв» у професГйнГй лГтературГ замiнюeться
термГном «управлГння фондами».
Tеоретичнi засади трансформацГ' змГсту поняття «управлГння фондами
(шформацшними ресурсами)» знаходимо у публш ащ ях Н. В. Стрш енець
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[25], Н. П. Васильченко [4], Т. I. Вилегжаншо! [5]. Управлшня фондами
(або документними ресурсами) - це широкоаспектна довготривала дГяльнють, щ о передбачае розв’ язання великого кола проблем i складаеться з
трьох комплексних процесГв: управлшня формуванням фонду, управлшня
збереженням фонду, управлшня використанням бГблютечного фонду [5].
Формування фонду бГблютеки - одна з основних фондознавчих проблем, що
вимагають нового наукового осмислення та аналГзу. НеобхГдно по-новому
п щ й ти до вирш ення традицшних проблем у сферГ управлшня формуван
ням i використанням бГблютечних фондГв, знайти нестандарт^ i ефективнГш методи !х комплектування. Сучасна бГблютека вищого навчального
закладу живе в багатовимГрному шформацшно-правовому просторГ, який
можна уявити як складну ГерархГчну систему, що складаеться з декГлькох
рГвнГв: документГв мГжнародного рГвня (документи ООН, Ю Н Е Ж О , IФЛА,
мГжнароднГ угоди i стандарти); укра!нського законодавства; галузевих державних законГв («П ро освгту», «Про вищу освГту», «Про бГблютеки i бГблютечну справу» тощ о), нормативних документГв, шдготовлених державними
органами управлшня щодо дГяльностГ бГблГотек навчальних закладГв; територГальних нормативних та методичних документГв; документГв, розроблених в осви н ш установГ i затверджених ïï керГвником.
В Укра!нГ не юнуе модельного стандарту бГблГотеки вишу, але сьогоднГ во
на позицюнуеться як Гнтегрований Гнтелектуальний простГр, наповнений
рГзноманГтними ГнформацГйними ресурсами та засобами шформацш но! взаемодГ!. Однак донинГ немае едино! думки про сутнють формування цих ре
сурсГв, не визначенГ його особливостГ у вишГвських бГблГотеках.
Питання про види комплектування, об’еднання !х в едину систему мае ве
лике теоретичне значення, сприяе упорядкуванню знань i уявлень про ком
плектування бГблютечних фондГв загалом, дае змогу методолопчно правиль
но пщ й ти до практично! роботи щодо управлшня фондами бГблютеки. У цьому сенсГ книгозбГрн вищо! школи вГдчувають сьогоднГ гостру потребу в нор
мативно-правовому та шструктивно-методичному забезпеченнГ !х дГяльностГ,
особливо тих органГзацшно-технолопчних процесГв, що належать до управ
лшня ресурсами. До прикладу, у РосГ! наказом профГльного м ш стерства затверджено «ПримГрне положення про формування фондГв бГблютеки вищого
навчального закладу» [1S], яким визначено орГентовну структуру i склад
фонду бГблютеки ВНЗ, загальн принципи i нормативи комплектування. Про
нагальну необхщ нкть такого нормативного документа свГдчить факт розробки й активного обговорення на регюнальному рГвнГ проекту «Положення про
формування фондГв бГблГотек ВНЗ» представниками вишГвських бГблГотек
ЛьвГвського зонального методичного об’еднання; розробка бГблютекою Укра!нсько! IПА сертифГкату документально-ГнформацГйного забезпечення навчально-педагогГчного процесу, орГентованого, насамперед, на шдвищення
я к о т формування документно-ресурсно! бази бГблютеки [16].
СьогоднГ вГдбуваеться як структурна, так i змютовна модифшащя бГблГотечних фондГв. Тому формування бГблютечного фонду, його збереження i
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використання e одними з найваж ливш их напрямГв у роботГ книгозбГрень
вищ о' школи. Враховуючи зростання ролГ i значення освГтянських бГблГо
тек, зокрема бГблГотек вищих навчальних закладГв III-IV р. а., як важливо'
складово' в реалГзацГ' програми рГвного доступу до я к к н о ' освГти та шдготовки фахГвщв, Kолегiя МГнГстерства освГти i науки Укра'ни у листопадГ
2007 р. ухвалила р ш ен н я щодо активГзацГ' формування шформацшних ре
сурсГв у книгозбГрнях ВНЗ III-IV р. а. педагопчного та шженерно-педагогГчного профГлю й створення корпоративного каталогу бГблГотек освГтянськ о' мережГ на базГ ДНПБ Укра'ни Гм. В. О. Сухомлинського. Це рш енн я
враховано також у п л а т сш льно' дГяльностГ МОН Укра'ни i НАПН Укра'ни
на 2007 -2010 рр. [22].
БГблГотеки вищих навчальних закладГв педагопчного та шженерно-педагоп чного профГлю належать до наукових спещальних бГблГотек освГтньо'
галузГ i e складовою мережГ бГблГотек МОН Укра'ни та НАПН Укра'ни на чол1 з головним науково-методичним та координацшним центром - Держав
ною науково-педагопчною бГблГотекою Укра'ни ГменГ В. О. Сухомлинсько
го. У 2008 р. мережа бГблГотек ВНЗ III-IV р.а. становила 29 бГблГотек, серед
яких: 23 бГблГотеки педагогГчних, гумаш тарно-педагопчних, гуманГтарних
ВНЗ III-IV р. а. та 6 бГблГотек уш верситепв класичного типу.
Упродовж останнього десятирГччя в розвитку вищ о' педагопчно' освГти
спостерiгаeться тенденщя перетворення педагогГчних ш сти туп в на педагог1чн1 унГверситети, трансформащя педагогГчних унГверситетГв у багатопрофГльнГ унГверситети класичного типу, серед структурних ш д р оздш в яких педагогГчнГ та гумаш тарш Гнститути, факультети, ВНЗ I-II р. а. - училища
та коледжГ Упродовж 2009 р. ДНПБ Укра'ни Гм. В. О. Сухомлинського бу
ли здшснеш заходи, спрямованГ на розширення мережГ бГблГотек вищ о'
школи педагопчного профГлю.
Одним Гз головних напрямГв дГяльностГ бГблГотек ВНЗ III-IV р. а. педагоп чн ого та шженерно-педагопчного профГлю e формування галузевого документно-ГнформацГйного ресурсу, оскГльки саме документнГ ресурси e осно
вою ГнформацГйного забезпечення навчально' та науково' дГяльностГ всГх
пГдроздГлГв ВНЗ та шформацшно-аналГтичного забезпечення керГвництва.
Основними характеристиками фонду бГблГотеки e його обсяг, шформативш сть вГдповГдно до запитГв користувачГв i постГйне оновлення. Вш за сво'м
складом повинен забезпечувати виконання ш формацш но', культурно' й о с
вГтньо' функцш книгозбГрнГ.
Як зазначено в «ПоложеннГ про бГблютеку вищого закладу освГти», 616л1отека ВНЗ «формуe бГблГотечнГ фонди зпдно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових дослГджень вищого навчального закладу
шляхом придбання науково', навчально', довГдково', худож ньо' лГтератури, перюдичних, аудГо-, вГдео- видань, СD-, DVD- дискГв та електронних
баз даних, вироблених як в У к р а ш , так i за кордоном» [21]. ВГдповГдно до
«Положення про мережу освГтянських бГблГотек МОН Укра'ни та АПН У к
ра'ни» «науковГ бГблГотеки вищих навчальних закладГв (ВНЗ) III-IV р. а.
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педагопчного та ш ж енерно-педагопчного профГлю забезпечують шформацГею навчально-виховний процес та науково-дослГдну роботу професорськовикладацького складу, докторантГв, аспГрантГв i студентГв даного ВНЗ.
Фонди цих книгозбГрень е багатогалузевими, основну частину !х становлять: документи педагопко-психолопчного спрямування та Гз сумГжних галузей знань (Гсторико-правового, народознавчого та Гн.), дисертацГ!, захищенГ у цьому навчальному закладГ, автореферати дисертацГй, навчальна лГ
тература та науковГ видання, книги з методики викладання навчальних
предметГв у навчальних закладах, в т и з н я ш та ш оземш фаховГ перГодичнГ
видання тощ о» [20]. НеобхГдно вГдзначити, щ о комплектування вишГв
ських бГблГотек мае деякГ т1льки !м властивГ особливостГ, щ о передбачають
формування фонду документГв у двох напрямах: змктовом у та кГлькГсному.
Щ о стосуеться зм ктового аспекту формування фонду, то найважливГшим
принципом е його профГлювання, тобто вГдповГднГсть профГлям пГдготовки
фахГвщв, навчальним планам i програмам. Ш лькюний аспект залежить вГд
контингенту студентГв i визначаеться лщензшними нормативами забезпе
чення !х науковою та навчально-методичною лГтературою.
ВГдповГдно до Закону Укра!ни «Про вищу освГту» та «Лщ ензш них умов
надання освГтнГх послуг у сферГ вищ о! освГти» (наказ МОН Укра!ни вГд
19.01.04 р.) ставиться завдання про впорядкування роботи щодо забезпе
чення навчального процесу навчально-методичною лГтературою з метою
шдвищення я к о т освГти. Одним Гз критерГ!в для отримання ВНЗ лщензГ!
та акредитацГ! е вГдповГднГсть фонду бГблютеки завданням вишу, причому
насамперед навчальним. У зв’язку з цим моделювання i формування науково-осви ш х ресурсГв та шформацшне забезпечення навчального процесу е
одними з найактуальнш их завдань вищого навчального закладу та його
бГблютеки.
Варто зазначити, що у кожному ВНЗ освГгтй процес мае сво! особливостГ,
я к визначаються специфшою напрямГв науково-методично! роботи, квалЬ
фГкащею викладацького складу, наявнГстю наукових шкГл, зв’ язками з шдприемствами та науково-освиш ми установами, органГзацГею i забезпеченням самостГйно! роботи студентГв тощо.
АналГз матерГалГв, надГсланих бГблГотеками вищезазначених ВНЗ до
ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського, зокрема щодо формування та
збереження документГв, дае шдстави зробити висновок, щ о хоча фонди да
них книгозбГрень мають унГверсальний характер, але перевага у !х формуваннГ надаеться документам Гз педагопки i психологГ! та з питань бГблютекознавства, бГблюграфознавства, книгознавства, що комплектуються з традицГйних джерел. Основним джерелом книгопостачання бГблГотек ВНЗ IIIIV р. а. педагопчного та ш ж енерно-педагопчного профГлю е видавничГ органГзацП рГзних форм в л а с н о т , якГ дГють на ринку навчально! книги Укра!ни для вищо! школи: «АкадемГя», «Академвидав», «Вища ш кола», «ЛибГдь», «Знання», «K ондор», «Центр навчально! лГтератури», «Наукова дум
ка», «ОсвГта», «ПедагогГчна преса», «ВГкар», вишГвськГ видавництва, зок156

рема Видавничш д1м «Kиeво-Могилянська академГя», «М А У П », «Видавництво бвропейського унГверситету», «ПолГтехнГка», «У кра'на», «K HЕУ»,
«ЛьвГвська полГтехнГка», «УнГверситетська книга» та Гн. [6].
Вивчення стану документно-шформацшних ресурсГв бГблГотек ВНЗ педагогГчного та Гнженерно-педагогГчного профГлю свГдчить, щ о проведена ними
робота з формування фонду позитивно вплинула на динамГку 'хнього росту
упродовж дослГдженого перГоду. У 2007 р. вш становив 13 377 149 прим.,
а на 1.01.2010 р. - 21 750 177 прим. (у т. ч. 6 125 890 прим. - фонди бГблГо
тек, обсяги яких у 2010 р. враховано вперше). НайбГльшГ фонди сьогоднГ
мають бГблГотеки: Чepнiвeцького Н У iм.Ю. Фeдьковuчa - 2 632 772 mомu,
Нащонального П У iм .М .П .Д pa гом a н овa - 1 235 737 mомiв, Нiжuнcького
Д У iм. М . В. Гоголя - 1 024 689 mомiв, С ум ского Д П У iм.A. С. Мaкapeнкa 975 651 mом, К ам ^^ць-П од^ль^кого Д У iм. I. Огкнка - 940 319 mомiв, Укparncbког iнжeнepно-neдaгогiчноï aкaдeм ïï- 899 609 mомiв. Одним Гз най-

важ ливш и х стратепчних завдань на сучасному еташ модернГзацГ' системи
вищ о' освГти Укра'ни e забезпечення я к о т подготовки фахГвщв на рГвнГ
мГжнародних вимог. С у ^ в и й вплив на я к к т ь освГти маe науково-методичне забезпечення сучасного освГтнього процесу, щ о здебГльшого визначаeться piвнeм зaбeзneчeння niдpучнuкaмu ma нaвчaльно-мemодuчнuмu т ^бн и ками. Oбcяг навчальних докумeнmiв у фондах бГблГотек ВНЗ у середньому
становить 41 % .
Один Гз найсуттeвiших н е д о л и в забезпечення навчального процесу у вищ ш школГ - це вэдсутш сть eдиноï програми, в якш би була викладена стратеп я забезпечення вищих навчальних закладГв навчальною лГтературою,
виходячи з потреб у нш , а не з наявних бюджетних можливостей МОН У к 
ра'ни. Значну роботу в цьому напрямГ проводять безпосередньо у навчаль
них закладах. Практично в усГх ВНЗ e видавничГ центри, що забезпечують
першочерговГ потреби студентГв та викладачГв у навчальнш лГтературь Саме завдяки ш щ ативГ керГвникГв навчальних закладГв, активнГй працГ науково-педагогГчних колективГв i пiдтримуeться сьогоднГ задовГльний рГвень методичного забезпечення навчального процесу. Нормативними доку
ментами з лщензування й акредитацГ' ВНЗ визначено нормативи сшввщ ношення науково' та навчально' лГтератури (фонд навчально' лГтератури
повинен становити 60 % в1д загального обсягу). До показникГв дГяльностГ
бГблГотеки, як1 враховуються при проведеннГ акредитацГ', поряд з ш шими
вГдносяться i такк загальний фонд бГблГотеки (всього томГв), частка нав
чально' лГтератури укра'нською мовою; середня кГлькГсть томГв навчаль
н о' лГтератури, яка припадаe на одного студента денно' форми навчання;
середня кГлькГсть томГв науково' лГтератури, яка припадаe на одного науково-педагопчного пращвника. За даними М Ш ст ерст ва oceimu i науки
Укра'ши, в середньому забезпечешсть cmуденmiв навчальними книгами
становить 73 %: сощально-гумантарний напрям - 92 %; екoнoмiчнuй
напрям - 89 %; природничо-математичний напрям - 68 %; шженернотехтчний напрям - 62 %.
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У 2009 р. М ш ктерством освГти i науки Укра!ни розроблено галузеву програму «Ш дручник вищо! ш коли», яка розрахована на 2 0 1 0-2012 рр. та мГстить понад 500 назв навчально-методично! лГтератури. Програмою передбачаеться створення системи монГторингу потреб у шдручниках i посГбниках,
видання нового поколшня укра!номовних пГдручникГв Гз метою повного за
безпечення ними вищих навчальних закладГв до 2010 р. Однак, як зазначалося на робочш нарадГ МОН Укра!ни Гз питань видання навчально-методично! лГтератури для ВНЗ 3 червня 2010 р., ця програма не функщональна i
потребуе принципового перегляду. За два останнГ роки через брак коштГв за
рахунок державного бюджету не було видано жодно! назви навчально! лГте
ратури. Учасники зазначено! наради висловили думку про необхщ нкть розробки кamaлогу нeобxiдноï i обов’язковоï лimeрamурu для вuщоï школи ma
план ïï пeршочeргового видання, створення творчих колективГв для пГдго
товки шдручнишв загального користування i повного забезпечення вищих
навчальних закладГв шдручниками вГдповГдно до профГлю пГдготовки фахГвщв.
Протягом останнГх рокГв в умовах динамГчного розвитку уш верситепв та
Гнших ВНЗ III-IV р. а. педагопчного та шженерно-педагопчного профГлю,
вГдкриття нових факультетГв, лГцензування нових спещальностей, що веде
до включення до навчальних планГв нових навчальних дисциплш, на тлГ нестш кого бюджетного фГнансування бГблГотеки придГляють особливу увагу науково обГрунтованому комплектуванню сво!х книжкових фондГв та поповненню !х сучасною лГтературою. Адже надзвичайно важливою умовою роз
витку шформацшних ресурсГв е щорГчне поповжння бiблiоmeчнux фондiв.
Прюритет надаеться документам Гз питань розвитку вГтчизняно! та свГтово! педагогГчно! науки, менеджменту i маркетингу в о с в ш , нових педагопч
них технологш та шновацшних пГдходГв до професГйно! пГдготовки педаго
пчних кадрГв, матерГалам про педагопв-новаторГв, документам Гз питань
бГблГотекознавства та бГблюграфознавства. БГблГотеки ВНЗ забезпечують
навчальний та науковий процес джерелами оперативно! шформацГ! - перЬ
одичними та продовжуваними виданнями, особливо з педагопко-психолопчних питань. Однак в умовах обмеженого фГнансування, постш ного здорожчання газет та журналГв книгозбГрням ВНЗ не завжди вдаеться розширювати свш репертуар.
^ р т е т е ^ книгозабезпеченостГ е основним довГдковим апаратом для чГтко! органГзацГ! забезпечення користувачГв бГблГотеки навчальною лГтерату
рою, Гнструментом обробки значних шформацшних масивГв. АктуальнГсть
монГторингу книгозабезпеченостГ постш но зростае через необхщ нкть якГсного управлГння формуванням i використанням навчальних фондГв вишГвсько! бГблГотеки. Саме картотека книгозабезпеченостГ сприяе ефективному
комплектуванню, використанню видань, допомагае визначити прюритети в
комплектуваннГ фонду, ращонально використати кош ти, впливае на процес
унГверситетського книговидання, допомагае оперативно обслуговувати сту
дентГв, готувати комплекти навчально! лГтератури тощо.
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Практика свГдчить, щ о ефективне управлГння шформацшними ресурса
ми у бГблютеках вищ о' школи можливе лише за умови т к н о ' сш впращ з
професорсько-викладацьким складом, особливо стосовно поточного комплектування. Формування спискГв основно' та додатково' лГтератури з нав
чальних дисциплш, монГторинг забезпечення нею студентГв, визначення
потреб у доукомплектуваннГ - ось неповний перелш завдань, в яких перетинаються Гнтереси працГвникГв бГблГотеки i викладачГв.
АналГз щорГчних надходжень нових документГв до фондГв бГблГотек свГд
чить про тенденщю зростання цих показникГв. Tак, протягом 2009 р. до бГб
лГотек ВНЗ надшшло 399 898 прим., тодГ як у 2008 р. - 270 020 прим. Показник кн и гозабезп еч ен от зр к до 63,6 % (61,2 % у 2007 р.) через зменшення к Г п ь к о т користувачГв. Понад 46 % нових надходжень становлять
навчальнГ видання.
Динамша надходжень до фондГв рГзних бГблГотек маe нерГвномГрний ха
рактер, причиною чого e нестабГльнГсть фГнансування. ДержавнГ зобов’ язання МОН Укра'ни щодо забезпечення бГблГотек ВНЗ шдручниками
виконуються на 2 5 -3 0 % . НевирГшеною залишаeться питання обов’язкового примГрника видань, оскГльки серед його отримувачГв в Укра'нГ немаe
ж одно' унГверситетсько' бГблГотеки.
Особливо гостро сто'ть проблема поповнення фонду науковими видання
ми. Надходження 'х незначнГ, не рахуючи наукових журналГв, водночас
ставиться завдання збГльшення фондГв науково' лГтератури, включаючи
цифровГ повнотекстовГ колекцГ'. Доступ до таких ресурсГв у вишГвських 6í6лГотеках в даний час обмежений або вГдсутшй взагаль БГблГотеки педагогГч
них ВНЗ використовують переважно проекти: «Джерело» - укра'нський
реферативний журнал; «ЛГга: Закон» - повнотекстова законодавча база; росш сь ш полГтематичнГ БД «IH IСH », реферативнГ та повнотекстовГ БД
« В Ш Ш » [16].
В1дм1нною рисою комплектування бГблГотек ВНЗ упродовж останнГх рок1в e розширення всГх можливих та вибГр найбГльш ефективних джерел по
повнення бГблютечних фондГв, традицГйними серед них залишаються бюджетнГ та позабюджетнГ кошти навчальних закладГв (понад 25 % надход
жень), надходження навчально' та навчально-методично' лГтератури в1д
МОН Укра'ни та видавничих структур вишГв (25,3 % ); активно використовуються крГм традицГйних джерел (книжковГ магазини) й альтернативнГ,
а саме налагодження безпосереднГх зв’ язкГв Гз видавництвами та книготорговельними органГзацГями, книгообмГн з шшими бГблГотеками та установами, дарування користувачГв, приватних фГрм, спонсорГв, благодшнишв
(16,8 % ). Показник надходжень до бГблГотек ВНЗ лГтератури в1д обмшно-резервних фондГв на умовах документообмшу (0,98 % ) свГдчить про те, що це
джерело поповнення фондГв використовуeться ще не повною мГрою. А ктив
но використовують книгообмГн для поповнення сво'х фондГв Н Б Волы нско
го Н У iм.Лeci Укpaïн кu - 887 щим., Н Б К ам ^^ц ь-П од^льского Н У iмeн И . О г к н к а - 600 щим., бiблiоmeкa Укpaïнcькоï iнжeнepно-neдaгогiчноï
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aкaдeмïï - 469 прим., Н Б Чeрнiгiвcького Н П У ш . Т. Ш eвчeнкa - 345 прим.,
НБ Нащонального П У iм. М . П.Драгоманова - 332 прим.
ВГдносно високий вГдсоток (понад 8 % ) надходжень видань, прийнятих
вГд читачГв на замшу загублених, свГдчить про недостатнГй рГвень вадповЬ
дальностГ користувачГв бГблГотек за збереження бГблютечних фондГв.
ПроаналГзувати розподГл нових надходжень за галузями знань не виявляеться можливим, оскГльки не всГ бГблГотеки здГйснюють розподГл фонду за
галузевою структурою. Понад 70 % лГтератури, що надшшла до бГблютеч
них фондГв, - видано державною мовою, 15,2 % - росш ською, 3,62 % - шшими мовами. Незважаючи на труднощГ з комплектуванням, за 2009 р.
фонди унГверситетських бГблГотек порГвняно з 2008 р. зросли на 2 207 138
прим. документГв. Kiлькiсть документГв на електронних носГях за 2009 р.
збГльшилась майже на 55 % i становить понад 18 тис. одиниць.
НовГ надходження у 2009 р. - лише 1,8 % вГд сукупного обсягу фонду.
Тобто, процес оновлення бГблютечних фондГв бГблГотек ВНЗ вГдбуваеться
повГльно, внаслГдок чого постш но зростаючГ фаховГ ш ф ормацш ш потреби
користувачГв задовольняються лише частково.
СьогоднГ тенденцГ! розвитку бГблютечно-шформацшних технологш та й
дГяльностГ бГблГотеки в щлому вже неможливо уявити без електронних шформацшних ресурсГв, щ о спонукае до формування електронних бГблГотек
(ЕБ). Створення ЕБ безпосередньо пов’язано з формуванням полГтематичних та багатовидових електронних шформацшних ресурсГв, ефективнють
чого залежить вГд упровадження новГгтх шформацшних технологш у процеси створення електронних документГв та формування пошукових ш фор
мацшних масивГв Гз вторинною шформащею про першоджерела та меташформащею [3].
Формування ЕБ книгозбГрень вищо! школи здшснюеться шляхом пeрeвeдeння в eлeкmроннuй формam шформацшних джерел, уж е наявних на рГз
них носГях, насамперед, паперових; застосування та багатоаспектного вико
ристання тформаци, яка вiдрaзу вuробляemьcя в eлeкmронноï формк рГзномаш тш електроннГ документи, записи шформацшних баз даних тощо. Од
ним Гз напрямГв формування ш формацшно-ресурсних складових елек
тронних бГблГотек е в и к о р и ^ а н н я iнmeрнem-рecурciв.
Запровадження нових технологш сприяе трансформацГ! внутрш ньо! 6í 6лютечно! технологи, форм i методГв обслуговування користувачГв. Якють
шформацшно-бГблюграфГчного обслуговування багато в чому залежить вГд
наповнення електронних каталопв ^ K ) . Загальний обсяг ЕK бГблГотек ВНЗ
III-IV р. а. педагопчного та шженерно-педагопчного профГлю за 2009 р.
зрю майже на 1 млн i на 01.01.2010 р. становить понад 3 млн записГв. ЕK ведуть 90 % книгозбГрень.
Довщково-бГблюграфГчний фонд в його звичайному виглядГ доповнюеться
i замшюеться е-джерелами, яш створюють основу для виконання рГзноманГтних запитГв користувачГв. Дуже ш ироко використовуються в унГверси
тетських бГблютеках такГ види електронних джерел, як бази даних (БД).
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Обсяг власних БД на початок 2010 р. у бГблютеках ВНЗ освГтянсько' мере
жГ становить 3 млн 260 тис. записГв. В н у т р ш т БД формуються для забезпе
чення в найближчому електронному д о с т у п оперативно' шформацГ', потрГбно' як студентам (навчально-методичнГ матерГали, спецГальна i загальна лГтература, довГдники), так i викладачам (автореферати дисертацГй, перГодика). Частина БД вiдбиваe суто бГблГотечнГ сервки (каталоги, покажчики, новГ надходження, художня лГтература), ш ш 1 e загальношформацшними (працГ викладачГв i студентГв, науковГ видання i конференцГ' ВНЗ).
СьогоднГ все бГльше бГблГотек активно долучаeться до створення електронно' бГблГотеки (Бердянського ДПУ, ВГнницького ДПУ Гм. Михайла ^ цю бин ського, Н ащ онального ПУ Гм. М. П. Драгоманова, ПереяславХмельницького ДПУ Гм. Г. Сковороди, Kиïвського ПУ Гм. Бориса Гршченка, МелГтопольського ДПУ Гм. Б. Хмельницького, Хмельницького НУ, Tернош льського НПУ Гм. В. Гнатюка, У кра'н сько' Гнженерно-педагогГчно'
академГ', ЧернГгГвського ДПУ Гм. T. Шевченка, Прикарпатського НУ ГменГ
В. Стефаника та Гн.). Важливим e професшно грамотне та повнощнне представлення електронних продуктГв та послуг бГблГотек ВНЗ у мережГ ^ т е р нет. БГблГотечнГ веб-сайти вщ граю ть особливу роль в довщково-бГблюграфГчному обслуговуваннГ користувачГв.
Формування EK окремих бГблГотек, забезпечення оперативного доступу
до бГблютечно-шформащйних ресурсГв як власного виробництва, так i
придбаних вимагаe координацГ' зусиль для найбГльшо' ефективноста проце
су. У цьому зв’ язку питання сш впращ та координацГ' зусиль бГблГотек для
реалГзацГ' корпоративних проектГв набуваe особливого значення.
СьогоднГ актуальною e проблема органГзацГ' тГсно' шформащйно-комунГкацГйно' взаeмодiï бГблГотек щодо формування i зберГгання як друкованих,
так i електронних науково-навчальних ресурсГв; формування комплексу
предметно-орieнтованих БД з реферативною, фактографГчною та оглядовоаналГтичною iнформацieю; створення комунГкацГйних навГгаторГв у вигляд1 каталогГв, путГвникГв, порталГв тощо [28].
^ новац ш ним напрямом роботи бГблГотек ВНЗ упродовж 2 0 0 9 -2 0 1 0 рр.
була 'х участь у науковому проекта ДНПБ Укра'ни Гм. В. О. Сухомлинсько
го «Науково-методичнГ та оргашзащйнГ засади шформацшно-аналГтичного
забезпечення педагогГчно' науки, освГти i практики У кра'ни» (наук. керГвник - О. М. Яценко, к. i. н.), у межах якого бГблГотеки ВНЗ III-IV р. а. педагопчного та шженерно-педагопчного профГлю почали створення сегмен
ту з психолого-педагопчних питань загальнодержавно' реферативно' БД
«Укра'нГка наукова», надаючи реферативну ш ф ормацш про публГкацГ' з
перюдичних та продовжуваних видань, ш дготовлеш у ВНЗ. Однак зазначеш книгозбГрнГ ще дуже повГльно долучаються до створення вищезазначеного. На кшець 2010 р. лише п ’ ять наукових бГблГотек взяли участь у цьому
архГважливому проекта. Але за цим м айбутж .
Актуальним завданням бГблГотек ВНЗ для у сп ш н о го задоволення шформацшних потреб користувачГв e ш тегращ я ГнформацГйних ресурсГв Гз
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психолого-педагопчних питань i координащя !х дГяльностГ на рГвнГ репону та держави. Початком цього став обмш бГблюграфГчними записами аналГтичного розпису перюдичних видань для поповнення електронного ка
талогу ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського та ЕK бГблютек-учасниць.
Проте сьогоднГ серед учасникГв даного проекту поки щ о лише декГлька
бГблГотек ВНЗ III-IV р. а. педагопчн ого та ш ж енерно-педагопчного
профглю, зокрема: Вш ницького Д П У iм. М . Kоцюбuнcького, К ровоградп к о го Д П У iм.B.Buннuчeнкa, М aрiупольcького ДГУ, М иколт впкого Д У
т . В. О. Суxомлuнcького, Чeрнiвeцького Н У iм. Ю. Фeдьковuчa. Також у про
е к т беруть участь М uколaïвcькa нaуково-пeдaгогiчнa 6 ^ w m e m , бiблiоmeки Нащонального пeдaгогiчного унiвeрcumemу iмeнi М . П. Драгоманова,
Кримпкого гум анш арного унiвeрcumemу, Пiвдeнноукрaïнcького рeгiонaльного iнcmumуmу nicлядunломноï о ^ Ы и пeдaгогiчнux кaдрiв.
Система управлшня шформацшними ресурсами спрямована на шдвищення е ф е к т и в н о т !х використання. Саме вГд стану i розвитку шформацшнобГблюграфГчного обслуговування залежить ефективне використання ш фор
мацшного ресурсу, доступ до знань, найбГльш повноцшне задоволення ш фор
мацшних запитГв користувачГв. Збшьшення ролГ електронних документГв не
змшюе кардинально головно! функцГ! бГблГотеки як гаранта загальнодоступно! шформацп, але друковаш видання вже не е найзатребуваншими джерелами шформацп для сучасного користувача, про що свГдчать статистичнГ показники роботи бГблГотек у 2009 р. За результатами дГяльностГ бГблГотек ВНЗ
педагопчного та шженерно-педагопчного профГлю у 2009 р.: обслуговано
333 624 користувачГ за единою реестращею; налГчено 9 млн 432 тис. вГдвГдувань; документовидача становила майже 22 млн прим.
ПорГвняльний аналГз показникГв вГдвГдувань i книговидачГ за 2008 i
2009 рр. засвГдчуе помГтне зниження цих показникГв майже в усГх бГблГо
тек, щ о зумовлено низкою об’ ективних чинникГв, а саме: тенденщею зменшенням контингенту студентГв як заочно!, так i денно! форм навчання; у
зв’ язку з недофшансуванням бГблГотеки не мають змоги забезпечувати лГте
ратурою новГ с п е щ а л ь н о т (не вистачае сучасних укра!нських шдручнишв
та укра!нсько! науково! лГтератури); можливГстю одержання без значних
зусиль необхГдно! ГнформацГ! через !нтернет; роботою бГблГотеки в закритому режимГ у зв’ язку з еш дем юлопчною ситуацГею в Укра!нГ (листопад
2009 р.), карантиннГ заходи збГглися з перюдом активного вГдвГдування
студентами бГблГотеки; активним використанням ресурсГв !нтернет поза ме
режами книгозбГрень, збГльшення к Г п ь к о т повнотекстових пГдручникГв з
основних дисциплш в електронному варГантГ на сайтах бГблГотек, до яких е
доступ з локально! мережГ навчального закладу. На тлГ помГтного зниження
к Г п ь к о т читачГв i вГдвГдувань значно збГльшилась кГлькГсть вГртуальних
вГдвГдувань: з 77 873 у 2007 р. до 739 732 у 2009 р.
Ниш у бГблютеках ВНЗ III-V р. а. активно впроваджуються та популяризуються бГблютечно-шформацшш ресурси, створюються новГ масиви власних електронних продуктГв, використовуеться широкий спектр лш гвктич162

них технологш ГнформацГйного пош уку та надаeться широкий доступ до шформацГ'. ДГяльнГсть бГблГотек традицГйно спрямовуeться на створення 6í6лГографГчно' продукцГ', яка в науковш дГяльностГ та навчальному процесГ
забезпечуe оперативне Гнформування щодо нових надходжень, бГблюграфування творчого доробку фахГвщв ВНЗ, ГнформацГйне забезпечення навчаль
них дисциплш та тем наукових дослГджень.
Через брак засобГв комунГкацГй, коштГв та кадрГв бГблГотеки ВНЗ не завжди мають м ож ливкть використовувати у сво'й роботГ i таку форму обслуговування користувачГв, як мжбГблютечний абонемент (МБА). АналГз матерГалГв цих бГблГотек показав, щ о лише 50 % бГблГотек - користувалися
можливостями МБА для обслуговування св о'х читачГв i у 2009 р. ними було отримано 2 251 документ, передано Гншим бГблютекам 683 документи.
З метою шдтримки науково' щ н н о т фонду передбачаeться систематичне
проведення аналГзу його використання, виявлення i вилучення його пасивн о' частини. В ушверситетських бГблГотеках списання вiдбуваeться рГдше,
н1ж, скажГмо, у публГчних, лише тодГ, коли справдГ вiдчуваeться брак м к ця або коли с у ^ в о змГнюються навчальнГ плани i припиняeться викладання якогось предмета. ВГдбГр видань для списання e нелегкою, неоднознач
ною, але важливою функцкж управлГння фондом.
Норматив вилучення невикористовуваних видань - 7 -8 % в1д загального
фонду. Протягом 2009 р. з фондГв бГблГотек було вилучено 273 228 прим. мо
рально застарГлих, непридатних для використання та втрачених користувачами документГв, що становить 1,3 % в1д загального обсягу документно-шформацшних ресурсГв.
Великого значення у загальнодержавному масштабГ надаeться збepeжeнню бiблiоmeчнuх фондiв. Значна увага придiляeться зат бканню чumaцькоï
зaбоpговaноcmi. У роботГ використовуються традищйш форми та методи:
проведення бесГд про правила користування бГблютекою та вдаовадальшсть
за збереження лГтератури; опрацювання наказГв про перемщ ення контин
генту студентГв; надсилання л и тв-н агад уван ь боржникам; надсилання
списш в боржникГв студентГв денно' форми навчання у вдаовадш деканати
тощо. Ефективним способом лГквГдацГ' читацько' заборгованостГ e ш траф н
санкцГ' за затримку лГтератури понад визначений термш, як1 застосовують
д е я к бГблГотеки: У ^ а ш ^ ^ iнжeнepно-neдaгогiчноï aкaдeмïï, Мapiуnольс к о г о , Гоpлiвcького Д П I iнозeмнuх мов ma ш.
К ом ки зi збepeжeння фонду бiблiоmeк ви р ш ую ть питання захисту 616л1отечного фонду в усГх технолопчних процесах його формування.
Р1дк1сн1 та щ нш документи у фондах бГблГотек ВНЗ педагопчного та
ш ж енерно-педагопчного профГлю становлять близько 1 % . ЗначнГ колекцГ' рГдкГсних i цГнних видань мають: Н Б Чepнiвeцького Н У iм. Ю. Фeдьковuча - 71 428 од. зб., Н Б Кaм’янeць-Подiльcького Н У ш . I. Oгieнкa - 24 415 од.
зб., Н Б Tepноniльcького Н П У iм .В .Г н a m ю к a - 21 575 од. зб., бiблiоmeкa
Пiвдeнно-укpaïнcького Н П У iм. К. Д. У ш и н ск ого - 1 0 000 од. зб., бiблiоmeкa
Полmaвcького Д П У iм .В.Г.К оpолeнкa - 9 839 од. зб. Значення рГдкГсних i
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цшних видань як важливого наукового джерела, щ о дае сучасникам цш ш
в щ о м о т з питань педагогши, психологГ!, лГтератури, мови, етнографГ!, юторГ!, важко переоцшити.
Особливо! уваги потребують питання захисту рГдкГсних i цГнних видань,
створення страхових копш , внесення даних про щ видання до Державного
реестру, що входить до програми «Пам’ ять свГту», створення банку рукописних книг i стародрукГв.
Надшному зберГганню фондГв значно мГрою сприяе створення оптималь
ного режиму безпеки, розширення площ сховищ вГдповГдно до встановлених нормативГв, удосконалення матерГально-техшчно! бази бГблГотек.
СлГд зазначити, що протягом останнГх рокГв вГдбулися змГни, пов’язанГ з
покращанням стану матерГально-техшчно! бази бГблГотек педагогГчних вишГв, а саме було проведено ремонти окремих бГблГотек, закупленГ бГблютечш меблГ та обладнання.
Низка бГблГотек повГдомили про часткове покращання стану матерГальнотехшчно! бази, про комплекс робГт, спрямованих на забезпечення норма
тивного, саш тар н о-гтеш ч н ого та протипожежного режиму зберГгання документно-ГнформацГйних ресурсГв. Однак стан прим щ ень багатьох книго
збГрень не вГдповГдае вимогам чинних ш струкцш та правил.
Значна кГлькГсть бГблГотек потребують розширення площ для збереження
фондГв. 12,6 % бГблютечних прим щ ень потребують ремонту, в аваршному
сташ знаходиться 2,5 % площ.
У багатьох ВНЗ через перевантажешсть книгосховищ , обмежешсть площ
абонементГв та з метою наближення шформацп до користувача оф ормлен
вГдповГдним чином i функцюнують бГблютечш пункти на унГверситетських
кафедрах та методичних кабшетах.
В умовах формування шформацшного науково-освГтнього простору в контекстГ Болонсько! конвенцГ! виокремлюються т а к стратегГ! управлГння шформацшними ресурсами бГблГотек:
• визначення шдходГв, ГнструментГв, методГв формування ресурсно! бази
шформацшного забезпечення науково-освГтнього процесу ВНЗ на рГзних
рГвнях: нацГональному, регюнальному, ГнституцГйному.
• формування документно-ресурсно! бази бГблГотеки первинними i вторинними документами вГдповГдно до поточних i перспективних шформа
цшних потреб користувачГв;
• вивчення структури шформацшних ресурсГв бГблГотеки щодо ïï вГдпов щ н о т потребам навчального i наукового процесГв вишу;
• визначення м к ц я повнотекстових, бГблюграфГчних i реферативних баз
даних у структурГ шформацшних ресурсГв бГблГотеки;
• формування комплексу власних електронних наукових ресурсГв у виглядГ енциклопедГ! науково-освиш х сайтГв, електронних бГблГотек, репозитарПв, розподГлених банкГв знань та баз даних (бГблюграфГчних, аналЬ
тичних, фактографГчних), електронних журналГв та електронних копш
друкованих наукових видань тощо;
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• створення комфортного шформацшно-освГтнього середовища для к о 
ристувачГв на основГ розширення доступу до шформацп; шдвищення ефективностГ використання ресурсГв бГблГотеки; надання доступу до свГтових науково-осви ш х електронних ресурсГв;
• здГйснення мош торингу в1дпов1дност1 ГнформацГйних потреб користу
вачГв ресурсам бГблГотеки; проведення наукового багатоаспектного аналГзу
складу ГнформацГйних ресурсГв, 'х використання;
• створити умови для трансформацп бГблГотек з1 сховища книг та власника фондГв у сер вк ш органГзацП, як 1 задовольняють ш формащ йш потреби
користувачГв Гз залученням рГзномаштних ресурсГв.
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