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Друга половина Х Х ст. e початком ново! шформацшно! ери у життГ людства, яке називають суспГльством знань або шформацшним, характерними
ознаками якого e усвГдомлення суспГльством п р ю р и т е т н о т ГнформацГ! перед
шшими продуктами дГ я л ь н от людини, високий рГвень розвитку IKT та !х штенсивне використання громадянами, бГзнесом й органами державно! влади.
За визначенням науковця В. Д. Руденка, «шформацшне суспГльство - комплексне поняття, що складаeться з множини рГзномаштних аспектГв полГтично!, соцГально!, економГчно! та гуманГтарно! природи, якому властива висока
динамша розвитку. Суть концепцГ! ГнформацГйного суспГльства полягаe в то
му, що першорядного значення в розвитку всГх суспГльних сфер набувають
знання, ГнформацГя та Гнтелектуальний потенщал людини» [11].
Розбудова суспГльства знань, в якому найваж ливш ими прГоритетами
ж иттeдiяльностi визначають науку як сферу, що продукуe новГ знання, i освГту, що долучаe до знань суспГльство загалом i кож ну людину зокрема,
сприяe розширенню функцГй та трансформацГ! дГяльностГ рГзних соцГальних ш ститупв, у тому числГ й бГблГотек як ГнформацГйних, духовних та
культурно-просвГтницьких центрГв держави, e найваж ливш им викликом
для Укра!ни X X I стол птя [8].
До важливих напрямГв розвитку ГнформацГйного суспГльства належать:
шновацшна дГяльшсть бГблГотек; новГ бГблГотечно-ГнформацГйнГ технологГ!
та шформацшнГ ресурси, продукцГя i послуги; автоматизащя рГзних типГв
бГблГотек як спосГб розширення доступу користувачГв до ГнформацГ! (ство
рення електронних бГблГотек та !х ресурсГв); розвиток i шдвищення ГнформацГйно! культури користувачГв рГзних типГв бГблГотек, у т. ч. викладачГв i
учш в навчальних закладГв.
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На думку росш ського науковця Л. Скляншо'!, «розширення на сучасному
етап! розвитку суспгльства меж ГнформацГйно! дГяльност! вимагае кнування в!дпов!дних каналГв для циркуляцГ! та обмГну накопиченими даними,
що висувае необхщ нкть розвитку певного р!вня ГнформацГйних систем
(мГжнародних, державних, галузевих, регюнальних тощо) i створення умов
для !х сумГсност!. Це безпосередньо стосуеться системи науково-педагопчно! ГнформацГ!. Ï! роль особливо шдвищуеться в момент здГйснення перетворень в галуз!, коли Гнтенсивно активГзуеться педагогГчна наукова та навчально-виховна практична дГяльнГсть i вГдбуваеться концентращя штелектуального потенцГалу на ключових напрямах педагопчно! теорГ! та шкгльно! практики» [12].
Усе це дае шдстави стверджувати, щ о необхГдною умовою успГшного роз
витку ГнформацГйного суспгльства е своечасне, якГсне й повнощнне науково-!нформац!йне забезпечення фахових потреб науковщв i практикГв осв!тянсько! галуз! Укра!ни.
У зв’ язку з вищезазначеним основним завданням е вдосконалення Гнфор
мацГйного забезпечення розвитку освГтянсько! галуз! Укра!ни, суб’ектГв педагогГчно! науки, освГти i практики, створення сучасно! модел! системи Гн
формацГйного забезпечення освГтянсько! галуз! б!блюграф!чними, реферативними та аналГтичними документами.
Метою статт! е розкриття с у т н о т !нформац!йно-анал!тичного забезпе
чення педагогГчно! науки, освГти i практики Укра!ни, яке передбачае ком 
плекс теоретичних, науково-методичних та оргашзащйних заходГв.
У к ш щ X X ст. при розбудов! незалежно'! Укра!ни соцГокультурн! зм!ни
простежуються у вс!х сферах суспГльного життя, зокрема вГдбуваеться реформування i модерш защя освГтянсько! галуз!.
Для розбудови i оргашзацГ! в!дпов!дно! роботи закладГв освГти ус!х ланок
та р!вн!в акредитацГ! в!дпов!дно до мГжнародних вимог, переосмислення пе
дагогГчно'! спадщини на нових засадах та для подальшого розвитку педаго
гГчно'! науки затребуваною стала шформацшно-аналГтична дГяльнГсть бГблГ
отек освГтянсько! галуз!, яка необхГдна для прийняття в!дпов!дних р ш ен ь,
оцГнювання.
Враховуючи економГчну ситуацГю, коли б!льш!сть наукових установ Укра!ни не завжди отримують своечасно i в повному обсяз! рГзномаштш види
документГв, аналГтична ш формащя може компенсувати в!дсутн!сть першоджерел. Шдготовлена на високому фаховому р!вш аналГтична шформац!я дае змогу в!рно приймати важлив! рГшення у сфер! управлшня i НДР.
Основне завдання аналГтично! ГнформацГ! т!сно пов’ язано з необх!дн!стю
отримання даних прогностичного характеру. Прогностична шформащя в
створюваних аналГтичних документах може розглядатися в трьох аспектах:
1) як шформащя, щ о характеризуе напрями розвитку об’екта вГдносно досягнутого р!вня (тенденци розвитку об’ екта);
2) як шформащя, щ о вГдображае найвГропднший стан дослГджуваного
об’ екта в майбутньому (перспективи розвитку об’екта - власне прогноз);
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3) як шформащя, яка характеризуe найефективншГ методи, форми та засоби, використання яких забезпечить досягнення перспективних щлей
(т о ^ б и досягнення бажаних сташв об’eкта в майбутньому).
Зазначене даe пГдстави розглядати оглядово-аналГтичнГ документи,
щ о мГстять прогностичну ГнформацГю, як ш ф ормацш не програмування удосконалення певного о б ^ к т а суспГльно! дГяльностГ, тобто управлш ня ним.
Державна науково-педагогГчна бГблГотека Укра!ни ГменГ В. О. Сухомлин
ського НАПН Укра!ни розпочала ГнформацГйно-аналГтичну дГяльшсть у ме
жах НДР «Науково-шформацшне забезпечення освГтянсько! галузГ Укра!ни» (2 0 03 -2007 рр.; наук. керГвники - В. Лутовинова, к. i. н., T. Добко,
к. i. н.). Науковий проект передбачав удосконалення ГнформацГйного забез
печення фахових потреб науковщв i практишв освГтянсько! галузГ шляхом
створення бГблюграфГчних, реферативних та аналГтичних документГв з актуальних питань педагопки та психологи.
ПершГ двГ складовГ ГнформацГйних ресурсГв отримали найбГльший розвиток, який детально розкрито у наукових публш ащ ях П. Рогово! [8 -1 0 ],
I. Kоваленко [3 -5 ], Л. Пономаренко [6; 7], T. Судшо! [3; 5; 13].
ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського як всеукра!нський науково-шформацГйний центр, головною метою якого e науково-шформацшне забез
печення реформацшних та модерш зацшних процесГв в освГтянськш галузГ
Укра!ни, наукових дослГджень щодо розвитку вГтчизняно! педагопчно! на
уки, освГти i практики, розробила теоретико-методичш та органГзацГйнГ за
сади системи науково-шформацшного забезпечення фахових потреб спещалГстГв галузГ та пращвникГв освГтянських бГблГотек первинною та вторинною iнформацieю в традицшнш та електроннГй формГ, а саме: бГблюграфГчною, реферативною та аналГтичною.
БГблГотекою вже готуeться розгалужена система бГблюграфГчних видань
(науково-допомГжних, рекомендацГйних, бюбГблюграфГчних), якГ надсилаються до державних, нащональних бГблГотек та освГтянських бГблГотек
МОН Укра!ни та НАПН Укра!ни [6].
Ь 2007 р. розпочато наповнення загальнодержавно! реферативно! бази
даних «У к р а ш к а наукова» матерГалами про вГтчизнянГ науковГ публшацп
психолого-педагогГчно! тематики, щ о e вагомим заходом у забезпечення га
лузГ систематизованою, доступною спещ алктам i широкому загалу науковою ^ф ормациго [4].
У сферГ ГнформацГйно-аналГтично! дГяльностГ молода бГблГотека, якш
30 жовтня 2009 р. виповнилося 10 рошв, робить лише першГ кроки. Розвиток ГнформацГйно-аналГтично! дГяльностГ нинГ вiдбуваeться у межах НДР
«Науково-методичнГ та органГзацГйнГ засади шформацшно-аналГтичного за
безпечення педагопчно! науки, освГти i практики Укра!ни» (2008-2011 рр.;
наук. керГвник - О. М. Яценко, к. i. н.), яка тематично зв’ язана з вищезгаданою науковою роботою.
У процесГ виконання НДР мають бути реалГзоваш такГ завдання:
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• вивчення i узагальнення свГтового та вГтчизняного досвГду пГдготовки i
формування масивГв !нформац!йно-анал!тичних документГв, насамперед
електронних науково-шформацшних ресурсГв;
• виявлення, визначення й обГрунтування сутност!, принципГв, структури, змГсту i функцГй шформацшно-аналГтичного забезпечення освГти в
Укра!н!;
• розробка науково-методичних та оргашзащйних засад системи шформацшно-аналГтичного забезпечення фахових потреб освГтян;
• побудова концептуально! модел! системи !нформац!йно-анал!тичного
забезпечення освГти в Укра'М ;
• виконання джерелознавчих та методичних розробок, ш дготовка праць
з актуальних проблем задоволення фахових ГнформацГйних потреб управлш щ в i практикГв освГтянсько! сфери документографГчною, фактографГчною (реферативною), оглядово-аналГтичною та концептографГчною шформацГею [14].
П!д час дослГдження нами було проанкетовано провГдн! шформацшноаналГтичн! центри та служби Укра!ни i встановлено:
1) шформацшно-аналГтична дГяльнГсть набула поширення насамперед у
сфер! державного регулювання економш ою, що пов’язано з переходом укра!нсько! економши до ринкових вГдносин та необхщ ш стю ГнформацГйного
супроводу здГйснюваних економГчних реформ;
2) !нформац!йно-анал!тична дГяльнГсть поширена також у сфер! держав
ного управлшня, щ о пов’язано з прийняттям важливих полГтичних рш ен ь;
3) шформацшно-аналГтична дГяльнГсть у галуз! освГти не набула розвитку
i за сучасних умов е неефективною. Ж одна з проанкетованих аналГтичних
структур не займаеться цглеспрямовано проблемами педагопчно! науки i
освГти.
Усе це дае шдстави для активного i цглеспрямованого розвитку шформащйно-анал!тично'! дГяльноси у ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського.
Першим кроком у даному напрям! стало створення в!дпов!дного структур
ного шдроздглу з пГдготовки оглядово-аналГтичних документГв - вГддГлу науково-аналГтично! обробки i поширення ГнформацГ! в сфер! освГти.
Метою дГяльноси даного вГддГлу е сприяння розвитку та вдосконалення
фундаментальних та прикладних дослГджень !з педагопчно'!, психолопчно!, соц!ально-комун!кац!йно! та державно-управлш ських наук шляхом
забезпечення аналГтичною ГнформацГею фах!вц!в освГтянсько! галуз! Укра!ни.
Основними функцГями в!дд!лу е: мошторинг, зб!р, аналГз, вивчення стану
(динамГки) та синтез ГнформацГ!, пов’ язано'! з розвитком освГтянського про
цесу в У к р а ш , вивчення ГнформацГйних потреб користувачГв освГтянсько!
галуз!, аналГз висвГтлення ЗMI под!й у сфер! педагопчно! науки, освГти i
практики та д Г я л ь н о т бГблГотеки, НАПН Укра!ни, МОН Укра!ни тощо; орган!зац!я експертизи та аналГтична ощ нка ГнформацГйних матер!ал!в, що
надходять до фондГв бГблГотеки; прогнозування напрямГв розвитку педаго244

пчн о!, психолопчно! наук; створення в електроннш та традицшнш формах
аналГтично! продукцп з актуальних питань педагогГчно! науки, освГти i
практики тощо [2].
ДГяльшсть зазначеного вГддГлу спрямована на виявлення, опрацювання,
збереження та поширення ГнформацГ! про науково-педагопчну i освГтянську дГяльшсть, висвГтлення ЗМI проблем освГти, виявлення проблемних
ситуацш i прогнозування розвитку подГй на основГ системного пГдходу.
Базою ГнформацГйно-аналГтично! дГяльностГ у бГблГотецГ e:
• багатоаспектна дГяльшсть в освГтянськш галузГ щодо забезпечення фа
хових потреб науковщв i практишв;
• потужний шформацшний ресурс, зокрема книжковий фонд, що налЬ
чуe понад 500 тис. фахових документГв, щорГчна передплата понад 300 назв
фахових перюдичних видань, у т. ч. шоземними мовами;
• ушверсальшсть ресурсГв, продуктГв i послуг;
• наявшсть власного веб-порталу, на якому зосереджено базу створених
ГнформацГйних продуктГв. На порталГ представлено електронний каталог,
галузеву реферативну базу даних у програмному середовищГ «Green Stone»,
мережевий проект «Видатш педагоги Укра!ни та свГту», «Видатш книгознавщ, бГблГотекознавцГ, бГблюграфи», акумулюються бГблГографГчнГ ресур
си галузГ, надаeться вГртуальна бГблГографГчна довГдка;
• наявшсть висококвалГфГкованого персоналу, здатного продуктивно
працювати з iнформацieю;
• вГдповГдне програмно-технГчне забезпечення, зокрема спецГальна автоматизована бГблГотечно-ГнформацГйна система «IPБIС», що даe змогу створювати бГблГографГчнГ, фактографГчш та змГшанГ БД;
• мож ливкть проведення соцГологГчних дослГджень (кГльккть користу
вачГв бГблГотеки становить 10 тис.);
• наявшсть комуш кацш них зв’ язкГв з освГтянськими бГблГотеками мережГ МОН Укра!ни та НАПН Укра!ни, що даe змогу поповнювати як власш шформацГйнГ ресурси, так i книгозбГрень мережГ, здГйснювати шформацшну
дГяльнГсть на засадах координацГ! i кооперацГ!;
• ефективна спГвпраця з державними, нацюнальними, обласними бГблГо
теками, спещальними науковими бГблГотеками Гнших бГблютечних мереж,
зокрема користування шформацшними ресурсами через систему мГжбГблЬ
отечного абонементу.
Перспективи створення ново! аналГтично! продукцп психолого-педагопчно! тематики ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського для забезпечення
фахових потреб управлшщв педагопчного вГдомства, зокрема НАПН Укра
ши, охоплюють певш важливГ напрями.
1. Системний мошторинг ГнформацГйного простору, що полягаe у постш ному вГдстеженнГ ГнформацГйних джерел i потош в щодо виявлення поточ
но! релевантно! ГнформацГ! з питань освГти, педагопки та психологи.
2. Визначення тематичних напрямГв та видГв, жанрГв аналГтичних матерГ
алГв, якГ будуть готуватися.
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РеалГзащя цього напряму дослГдження здГйснюеться, насамперед, ш ля
хом анкетування управл!нц!в науково-педагопчно! сфери, що дае можливк ть вивчити реальн! фахов! потреби дано! категорГ! споживачГв, швидко
реагувати на суспГльн! зм!ни. В анкетах було запропоновано орГентовний
перелГк важливих напрямГв розвитку педагопчно! науки та освГти, сформований шляхом опрацювання перюдичних видань та найбгльш актуальних i
популярних запитГв користувачГв.
Запропонований перелГк мГстить близько 3G питань галуз!, зокрема:
• дистанцГйна освГта;
• розвиток шзнавально! активност! особистост! в процес! навчання !з застосуванням акмеолопчного пГдходу;
• соцГальна робота з бездоглядними та безпритульними дГтьми;
• компаративктика: сучасн! проблеми та шдходи до !х вирГшення;
• синергетика освГти;
• ефективне управлшня ш колою в сучасних умовах;
• школа майбутнього як модель ш новащ йного розвитку навчального
закладу;
• перспективн! технолог!! в педагопчнш о св ш ;
• реформування системи профтехосвГти в У к р а ш ;
• Болонський процес i реформування вищо! освГти в У к р а ш тощо.
Анкетування шдтвердило пильну увагу науковщв та управлшщв до цих
проблем, тому вищезазначен! питання будуть об’ектом постш ного мош торингу анал!тик!в ДНПБ Укра!ни !м. В. О. Сухомлинського, та, в!дпов!дно,
на !х основ! буде створена власна база даних, розроблено а н а л и и ч т м атер !
али, щ о мктитимуть систематизовану ГнформацГю щодо стану освГти, прог
ноз та практичн! рекомендацГ!.
Нин! вже розпочалася пГдготовка аналГтичних матер!ал!в !з питань роз
витку освГти Укра!ни на баз! ГнформацГ! в мереж! ^ тер н ет, електронних та
друкованих ЗМ^ зокрема газет «Дзеркало тиж ня», «Урядовий кур ’ер»,
«Голос Укра!ни» тощо. АналГтичн! матерГали у вигляд! прес-огляд!в оприлюднюються на веб-портал! ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського. Те
матика останшх ГнформацГйних оглядГв - зовнГшне незалежне ощнювання
знань та вступ до ВНЗ, фшансування освГти, дГяльнГсть АПН Укра!ни у
ЗMI, державна полГтика в галуз! освГти, обговорення Б!ло! книги нащонально! освГти тощо.
Також е необхщ нкть створення спец!ал!зованих аналГтичних документГв
!з досвГду управлГння освГтянською галуззю, розвитку педагогГчно! науки за
кордоном.
Перспективним у дГяльност! аналГтичного вГддГлу ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Су
хомлинського е пГдготовка аналГтичних документГв для науково-дослГдних
проектГв, здшснюваних НАПН Укра!ни.
ВибГр жанру аналГтичного продукту в кож ному конкретному випадку бу
де визначатися потребами та замовленнями управлшщв освГтянсько! сфе
ри, змктовим наповненням та формами надано! ГнформацГ!.
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3. НеобхГдним e формування власного галузевого ресурсу вГдповГдно до
визначеного кола проблем, що становлять штерес для управлшщв, науковцГв та практикГв освГтянсько! галузГ.
4. Опанування та впровадження в практику роботи сучасних технологш
обробки та аналГзу потокГв ГнформацГ! для створення оглядово-аналГтичних
документГв.
Недосконала матерГально-техшчна база та н е д о ст а ть фГнансування педагогГчних бГблГотек не сприяe розвитку ГнформацГйно-аналГтичного напряму. НеобхГдною умовою успГшного функцГонування аналГтично! служби e !!
органГзацГйно-технологГчне забезпечення, яке повинно враховувати наявнють сучасного ком п’ ютерного обладнання, мереж i засобГв зв’язку, ефек
тивного програмного забезпечення, щ о даe змогу накопичувати, обробляти
i шукати необхГдну ГнформацГю в автоматизованому режимГ I хоча в умовах
економГчно! кризи це досить проблематично, слГд активно працювати над
удосконаленням матерГально-техшчного забезпечення шляхом залучення
меценатських коштГв, участГ у нацюнальних програмах тощо.
5. Оргашзащя поширення оглядово-аналГтичних документГв в електронному виглядГ серед замовникГв та користувачГв поза межами ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського.
За в Г д с у т н о т у ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського власно! полЬ
графГчно! бази електронна доставка аналГтичних документГв e цГлком виправданим кроком. Водночас ця форма подання ГнформацГ! сприяe опера
т и в н о й забезпечення фахових потреб управлГнцГв та прийняття ними вГдповГдних р ш ен ь у сферГ освГти, активiзуe включення аналГшко-синтетичних матерГалГв у документальш потоки держави та свГтовий шформацшний
простГр.
6. Вивчення, узагальнення i застосування досвГду роботи вГтчизняних та
зарубГжних ГнформацГйно-аналГтичних структур, зокрема у бГблютеках.
Зазначений напрям дГяльностГ передбачаe проведення активних форм
обмГну досвГдом аналГтично! дГяльностГ, зокрема проведення конференцш,
семшарГв, практикумГв, круглих столГв тощ о, на базГ ДНПБ Укра!ни
Гм. В. О. Сухомлинського, участь ст в р о б и н и ш в аналГтичного вГддГлу у та
ких заходах, якГ органГзовують ГншГ установи, вГдрядження до аналогГчних
структурних т д р о з д Ы в в Укра!нГ i за кордоном.
На основГ вивчення досвГду роботи аналГтичних т д р о з д Ы в бГблГотек та
ш ш их установ здiйснюeться науково-методичне забезпечення аналГтично!
дГяльностГ в освиянськш галузГ шляхом подготовки вГдповГдних науковометодичних посГбнишв Гз практичними рекомендацГями для аналГтичних
служб та ш струкцп.
7. Налагодження дieво! кооперацГ! i координацГ! дГяльностГ шформацшно-аналГтичних структур рГзних бГблютечних закладГв. В умовах еконо
мГчно! кризи та недостатнього фшансового забезпечення питання кооперацГ! та кооперацГ! актуалiзуeться, адже навГть найбГльшим бГблютекам важко здГйснювати доступ до всГх можливих наявних ГнформацГйних ресурсГв у
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традицшнш та електроннш форм!. Як свГдчить практика, залучення вс!х
одночасно ресурсГв i неможливо оргашзувати технГчно, i збГльшуе Гнформа
цГйний шум, а отже зменшуе релевантнкть i пертинентнкть задоволення
ГнформацГйний потреб користувачГв.
8. Залучення науковщв НАПН Укра!ни як експертГв !з проблем педагопчно! науки з метою створення як кн и х аналГтичних документГв. Уже сьогодн ведуться переговори з науковими шститутами НАПН Укра!ни з метою за
лучення провГдних фах!вц!в до аналГтично! дГяльност!.
9. ПГдготовка квал!ф!кованих фахГвщв-аналиикГв та пГдвищення фахового р!вня сп!вроб!тник!в аналГтичного в!дд!лу ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Су
хомлинського й аналопчних структурних п!дрозд!л!в у мереж! освГтянських бГблГотек МОН Укра!ни та НАПН Укра!ни.
Вимоги до спещалГтв-аналГтикГв ГнформацГйно! сфери мають вщповщати сучасним i перспективним технолопям !хньо! професГйно! дГяльност!.
Kвалiфiкацiйнi вимоги до працГвника, який займаеться шформацшноаналГтичним забезпеченням, охоплюють, як свГдчить практика, високий рЬ
вень ком п’ ютерно! грамотност!, в!дпов!дну ор!ентац!ю в актуальних питаннях суспГльного життя, вмшня оперативно знайти у великих обсягах Гнфор
мацГ! потрГбний матерГал i проаналГзувати його, наявнГсть здГбностей до
продуктивного спГлкування з людьми р!зно! полГтично! орГентацГ!, професш , поглядГв та !н. [1]. Бажано також, щоб такий фахГвець аналГтичного
вГддГлу ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського мав педагопчну освГту,
щоб вГльно орГентуватися в питаннях педагопки.
ПГдготовка фахГвцГв-аналГтикГв освГтянсько! галуз! мае здшснюватися на
державне замовлення у вищих навчальних закладах педагопчного профГлю. Як показуе практика, це цглком виправданий крок. Уже е певн! резуль
тати щодо пГдготовки фахГвщв для освГтянських бГблГотек у ВНЗ III-IV р. а.
педагопчного профглю, зокрема в ^ с т и т у й укра!нсько! фГлологГ! Нащонального педагопчного унГверситету Гмен! М. П. Драгоманова органГзовано
пГдготовку фахГвцГв Гнтегровано! с п е щ а л ь н о т «Учитель укра!нсько! мови
i лГтератури - бГблГотекознавець». Випускники ц!е! с п е щ а л ь н о т фахово
володш ть питаннями як педагопки, так i бГблГотечно! справи. Важливо,
щоб у подальшому ц! фахГвщ залишалися працювати в освГтянських бГблютеках.
Отже, ГнформацГйно-аналГтичне забезпечення управлГнських структур
галузГ, зокрема НАПН Укра!ни, перебувае на стадГ! свого становлення та вимагае вдосконалення. Як напрям дГяльност!, ГнформацГйно-аналГтичне за
безпечення педагопчно! науки слГд визначити одним Гз провГдних i передбачити з урахуванням цього вГдповГдн! змГни функщй та структури ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського. ^формащйно-аналггичне забезпечення
педагогГчно! науки, освГти i практики Укра!ни передбачае комплекс теоретичних, науково-методичних та органГзацГйних заходГв, зокрема: здГйснення постГйного ГнформацГйного монГторингу з актуальних питань педагопки
i психологГ!; вивчення ГнформацГйних потреб управлшщв та науковщв освГ248

тянсько! галузГ; створення науково-обГрунтовано! системи аналГтичних до
кументГв рГзних жанрГв, якГ готуватимуться на основГ вГдповГдних баз да
них Гз залученням електронного каталогу i реферативно! бази даних; пошук
партнерГв для аналГтично! дГяльностГ на кооперативних засадах; залучення
експертГв-науковщв у сферГ педагопки; започаткування ГнформацГйного
бюлетеня в традицшнш та електроннш формГ; науково-методичне та кадро
ве забезпечення процесу подготовки оглядово! ГнформацГ! тощо.
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