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ДЕРЖАВНО1 НАУКОВО-ПЕДАГОГ1ЧНО1 Б1БЛ1ОТЕКИ УКРА1НИ
1МЕН1 В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Р озглянуто питання про подальш i перспективи удосконалення галузево! реферативно! бази даних, яка ф ормуеться Д ержавною науково-педагогiчною бiблiотекою Укра1ни iменi В. О. Сухом линського i м е т и т ь
формацiю з 22 перю дичних видань iз питань пси хологи , педагогш и та освiти, а також публшаци науковцiв вищ их навчальних закладiв Ш -1 У р. а.
iз 10 збiрникiв наукових праць.
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Реферативна шформащя е нащональним ресурсом, збереження, розвиток
1 ращональне використання якого у процес1 задоволення шформацшних
потреб користувач1в е основним завданням шформацшних установ, до яких
належать 1 б1блютеки. С ьогодн в1дбуваеться об’ ективний процес проникнення шформацшних технологш в ус1 осв1тн1 ш ституци.
Систему реферування ново! науково'! вичизняно! л1тератури в У кра'М започатковано 1нститутом проблем реестраци шформаци (1ПР1) та Нащональною б1бл1отекою Украши 1мен1 В. I. Вернадського (НБУВ) у 1998 р.
Одержуючи обов’язковий прим1рник книжкових укра!нських видань,
НБУВ здшснюе анал1тико-синтетичне опрацювання б1льшост1 друкованих
вггчизняних наукових видань. Однак обмежеш сть ус1х вид1в ресурс1в (фЬ
нансових, матер1альних, кадрових), необх1дних при створ ен н шформацшних видань, та значне зростання потоку укра!нсько! науково! лггератури
при впровадженн1 1нформац1йно-комун1кативних технолог1й потребуе залучення до процесу реферування галузевих б1блютек, щ о сприятиме включенню до реферативного банку даних найваж ливш их рег1ональних науко
вих видань [6].
Як галузевий науково-дослщний 1 науково-шформацшний центр освггянських б1блютек Нац1онально! академГ! педагог1чних наук Укра!ни та М ш с терства осв1ти 1 науки Укра!ни, Державна науково-педагог1чна б1блютека
Укра!ни 1мен1 В. О. Сухомлинського з 2006 р. проводить роботу з забезпе
чення потреб фах1вщв освиянсько! галуз1 реферативною 1нформац1ею про
публшаци з науково-методичних та науково-практичних журнал1в. Б1бл1о251

тека де-юре мае статус науково-дослГдно! установи, поряд Гз НБУВ, ЛьвГвською нащональною науковою бГблютекою Укра!ни Гмен! В. Стефаника,
Державною науковою сгльськогосподарською бГблГотекою НацГонально!
академГ! аграрних наук Укра!ни та Kнижковою Палатою Укра!ни.
Започаткування реферативного напряму у дГяльност! ДНПБ Укра!ни
Гм. В. О. Сухомлинського вГдбувалося в рамках науково-дослГдно! роботи
«Науково-ГнформацГйне забезпечення освГтянсько! галуз! Укра!ни» (2GG32GG7 рр.) (науковГ керГвники - к. i. н. В. I. Лутовинова, к. i. н. Т. В. Добко).
Нин! вГддгл науково-реферативно! ГнформацГ! бере участь у виконанн! НДР
«Науково-методичнГ та оргашзацшн! засади ГнформацГйно-аналГтичного за
безпечення педагопчно! науки, освГти i практики Укра!ни» (наук. керГвник О. М. Яценко, к. i. н.), яка здшснюеться впродовж 2GG8- 2G11 рр.
За результатами експериментального дослГдження було узгодж ено з
IOTI, НБУВ та закршлено за ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського сег
мент науково! перюдики для реферативного опрацювання 22 перюдичних
видань Гз питань психологГ!, педагогГки та освГти, як! входять до перелГку
фахових видань Вищо! атестацГйно! комГсГ! Укра!ни. Реферативну шформац!ю представлено загальноукра!нською реферативною базою «Укра!н!ка наукова» та !! паперовим варГантом - Укра!нським реферативним журналом
(УРЖ ) «Джерело» у чотирьох серГях. Реферативн! журнали виконують низ
ку комунжативних функцГй: Гнформативну, пошукову, ГнтеграцГйну, довГдкову, сигнальну, прогностичну i, найголовнГше, шзнавальну [6]. БГльшГсть рефератГв з питань психологГ!, педагогГки та освГти друкуеться у серГ!
3 «Сощальш та гумаш тарш науки. М истецтво», але не лише в н!й. АналГз
показав, щ о на G1.G1.2G1G р. ця ш формащя розходиться i по ш ш их серГях:
• серГя 1 «ПриродничГ науки» всього вмГщено - 181 реферат;
• серГя 2 «Технж а. ПромисловГсть. СГльське господарство» - 141 ре
ферат;
• серГя 4 «Медицина. Медичн! науки» - 54 реферати.
I тГльки в галузевш реферативнГй баз! даних (РБД), р озм щ ен ш на веб
портал! ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського в рубрищ «Електронн!
ресурси», зГбрано всю галузеву реферативну ш ф ормацш з питань педагогГ
ки, психологГ! та освГти, починаючи з 2GG6 р. i з поступовим розширенням
кола перюдичних та продовжуваних видань [4].
Як науково-методичний центр бГблГотек освГтянсько! галузГ, ДНПБ Укра
ши Гм. В. О. Сухомлинського виступила ш щ а то р о м створення кооператив
ного реферативного ресурсу психолого-педагопчно! тематики спгльними зусиллями освГтянських бГблГотек МОН Укра!ни та НАПН Укра!ни [5]. При
цьому бГблютека виконуе функцГ! координатора розвитку i шдтримки кор
поративно! мережГ. На створення галузево! корпорацГ! нацглюе також
«Програма спгльно! дГяльност! МОН Укра!ни та АПН Укра!ни» на 2GG82010 рр.
Розробка проекту створення корпоративно! мережГ була розпочата наприкш щ 2GG8 р. з метою досягнення нового рГвня повноти й о п е р а т и в н о т ш252

формування освГтян про науковГ напрацювання вГтчизняних учених i фахГвцГв-практикГв. Насамперед було вивчено джерела, як! розкривають досвГд
використання корпоративних технологГй у формуванн! реферативних ре
сурсГв. Питання створення кооперативних реферативних баз даних розглядаються в працях О. В. Барково! [1], В. А . Вергунова [2], Н. Я. Зайченко
[3], М. Б. Сороки [6] та ш ш их.
У раз! усш ш ного виконання проекту очш уеться суттеве збГльшення обсягу реферативно! продукц!!. Сьогодш до реферативного опрацювання поступово долучаються бГблГотеки вищих навчальних закладГв III-IV р. а. педаго
гГчного та Гнженерно-педагогГчного профГлГв, як! з 2GG9 р. почали надавати
реферативну ш ф ормацш про публшацп з перюдичних та продовжуваних
видань, шдготовлен! ВНЗ. Це - бГблГотеки Kам’ янець-Подiльського нацюнального унГверситету Гм. I. Опенка, Переяслав-Xмельницького державно
го педагогГчного унГверситету Гм. Г. Сковороди, Вшницького державного
педагопчного унГверситету Гм. М. Kоцюбинського, Kиïвського нацюнального педагогГчного унГверситету Гм. М. Драгоманова, Kиïвського мюького
педагогГчного унГверситету Гм. Б. Гршченка, Дрогобицького державного
педагогГчного унГверситету Гм. I. Франка, РГвненського державного гуманЬ
тарного унГверситету, ТернопГльського нацГонального педагогГчного унГвер
ситету Гм. В. Гнатюка, Xаркiвського нацГонального педагогГчного унГверси
тету Гм. Г. Сковороди, Xаркiвськоï ш ж енерно-педагопчно! академГ! та Krn
!вського ш ституту професГйно! освГти i освГти дорослих НАПН Укра!ни.
Проте за межами реферативного ресурсу залишаеться велика кгльккть
перюдичних та продовжуваних видань наукових ш ституцш Укра!ни,
зокрема бГблГотек мережГ М ш стерства освГти i науки Укра!ни (передусГм,
14 з 24 бГблГотек ВНЗ педагогГчного та Гнженерно-педагогГчного п р оф ш в
III-IV р. а., 11 класичних державних та нацюнальних уш верситепв), чотирьох бГблГотек НАПН Укра!ни, бГблГотек ш сти туп в пГслядипломно! педагогГчно! освГти.
Виходячи з наведених вище фактГв, можна констатувати, щ о формування
i шдтримка функцюнування галузево! реферативно! бази даних е перспек
тивною складовою реферативно! роботи як ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухом
линського, так i бГблГотек мережГ М ш стерства освГти i науки Укра!ни та
НАПН Укра!ни. Вочевидь, не варто зупинятися в цьому аспект! рефератив
но'! дГяльност! на досягнутому рГвнГ. Набутий ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Су
хомлинського п ’ ятирГчний досвГд оргашзацГ! реферативного напряму дГяльностГ, а також вивчення досвГду реферативного напряму дГяльност! ш ш их
наукових установ, як укра!нських, так i зарубГжних, а, головне, зростаюч!
ГнформацГйн! потреби освГтян Укра!ни ставлять на порядок денний завдання
активного просування вже запропоновано! реферативно! послуги у вигляд!
галузево! РБД до споживача, а також !! розширення. Однак кадров! можливост! ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського обмеженГ.
Мета статтГ - привернути увагу фах!вц1в, як! займаються питаннями форму
вання галузево! реферативно! бази даних, до можливих шлях1в !! подальшого
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розширення та удосконалення з урахуванням особливостей адресно! споживацько! аудитора реферативно! ГнформацГ!, а саме широко! освГтянсько!
громадськостГ Укра!ни.
Перша пропозищя стосуeться критерпв вГдбору до реферування статей з
укра!нських перюдичних та продовжуваних видань психолого-педагопчно!
тематики без грифу В А ^ Це e доцГльним, оскГльки гриф ВАK Укра!ни видаeться на п’ять рош в. Отже, в будь-який момент видання може бути внесеним до перелшу наукових фахових видань, чого свГдомо прагнуть науковГ
установи, а також з якихось причин бути вилученим з цього перелшу. До
того ж усГ науковГ видання навГть без грифу ВАK обов’ язково м к тять матерГали, пГдготовленГ науковцями та посадовцями керГвно! освГтянсько! лан
ки, якГ повГдомляють цГнну наукову ш ф ормацш , щ о e необхГдною для освГтян, але залишаeться поза межами як загальнодержавно! РБД «У к р а ш к а
наукова», так i галузево! РБД.
ВГдбГр статей Гз видань без грифу ВАK також e виправданим з позицГ! зацГкавленостГ керГвникГв ВНЗ (вГдповГдно, забезпечиться пГдтримка з !хнього боку реферативного напряму дГяльностГ бГблГотек цих вишГв) щодо представлення сво!х перГодичних та продовжуваних видань як у галузевш РБД,
так i у загальноукрашськш РБД «У к р а ш к а наукова», оскГльки це шдвирейтинг ВНЗ i оприлюднюe практичнГ надбання вишу у централГзованГй реферативнГй базГ даних регюнального рГвня.
Запропонований пГдхГд до вГдбору перГодичних видань Гз питань психоло
ги, педагогши та освГти до реферування буде сприяти, таким чином, прискоренню процесу формування галузево! кооперацГ! з реферування. Вш
пов’ язаний i з проведенням науково! роботи щодо вивчення спектра всГх пе
рГодичних i продовжуваних видань психолого-педагопчного спрямування,
якГ видаються в У к р а ш , та складання у ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського !х повного списку, зокрема, з метою визначення видань найперспективнш их для реферування. Tаке дослГдження вже здiйснюeться науково-реферативним вГддГлом бГблГотеки.
Друга пропозицГя стосуeться критерпв вГдбору публГкацГй до реферу
вання. ВГдбГр статей для реферування ниш зорieнтований на наукову громадськють, педагогГчний склад ВНЗ, фахГвцГв вищ о! управлГнсько! ланки
освГти. Однак при формуванш галузево! РБД вiдкриваeться ш ирока можливГсть Гнформування педагогГчних пращвникГв усГх рГвнГв освГти, зокрема вищ о!, середньо! та початково! ш ш л, дошкГлля, позашкГльно! освГти
тощо, яких приваблюють матерГали методичного характеру, досвГд колег
з Гнших регГонГв Укра!ни з багатьох аспектГв органГзацГ! навчального i виховного процесГв.
Враховуючи те, щ о викладацький склад омолоджуeться, що вже багато
фахГвцГв вГльно володГють комп’ ютером, можна сподГватися на !хш й Гнтерес до галузево! РБД. Як свГдчить статистика, у 2008 р. до галузево! РБД
в середньому за м к яц ь звернулися 148 користувачГв, у 2009 р. - 256, у
2010 р. середньомкячне звертання до РБД становить уже 310 користувачГв.
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Отже, коло споживачГв реферативно! шформацп розширюeться, рефера
тивна ГнформацГя кооперативно! мережГ Укра!ни досягаe ш ироко! освГтян
сько! г р о м а д с ь к о т . ПредставленГ пропозицГ! стосуються питання критерЬ
!в вГдбору для реферування перГодичних i продовжуваних видань психолого-педагопчно! тематики Укра!ни з метою !х розмГщення в галузевГй РБД та
загальноукрашськш реферативнГй базГ даних «У к р а ш к а наукова» та !! паперовому варГантГ - УРЖ «Джерело».
РеалГзацГя пропозицГй розрахована на перспективу, пов’ язана з певними
часовими, людськими та матерГальними витратами. Однак втГлення !х у
практику вiдкриваe шлях до шдвищення рГвня якостГ науково-шформащйного забезпечення освГтян Укра!ни.
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