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АНАЛ1З КОНТЕНТУ ВЕБ-САЙТ1В Б1БЛ1ОТЕК
ПЕДАГОГ1ЧНИХ УН1ВЕРСИТЕТ1В У К Р А Ш И 2010 РОКУ
У ст а т и розглянуто сучасний стан представлення бГблГотек вищ их нав
чальних педагопчних закладГв Укра!ни в Iнтернетi, проаналГзовано рЬ
вень органГзаци веб-сайт!в цих бГблГотек, зокрема розглянуто сайти Вш ницького держ авного педагогГчного унГверситету Гмен! М. ^ ц ю б и н с ь к о го, ТернопГльського нацГонального педагогГчного унГверситету Гмен!
В. Гнатюка, НацГонального педагогГчного унГверситету Гмен! М . П. Драгоманова, Д ержавно! н ауково-педагопчно! бГблГотеки Гмен! В. О. С ухом 
линського та низки Гнших, вГдзначено переваги i недолш и у побудов! та
ш дтрим щ сайтГв.
Клю чoвi слова: веб-сайт навчального закладу, електронний каталог,
сторшка, рубрика.

В умовах шформатизацГ! вищо! школи та курсу на вГдкриту освГту для бГб
лГотек вищих навчальних педагопчних закладГв - ресурсних центрГв освГтньо! i науково! дГяльност! ВНЗ - представництво у всесвинш мережГ е не
т1льки важливим, але й принциповим. У розробку i шдтримку веб-сайту
вкладаються значн! ресурси, тому природним е прагнення керГвництва у с 
танови знати, наскГльки ефективними е !хн ! вкладення, яким е зиск в!д витрат на створення i просування сайту [1].
У найзагальнГшому розумш ш ефективнГсть веб-сайту тим вища, чим бГльша кГлькГсть користувачГв вГдвГдуе сайт. Однак для точнГшо! ощ нки необ
хГдно проводити детальнГш! дослГдження. У професГйнГй вГтчизнянГй та зарубГжнГй лГтератур! з бГблГотечно-ГнформацГйного забезпечення наявна
значна кгльккть публГкацГй, присвячених аналГзу сайтГв рГзних бГблГотек.
Такий аналГз проводиться переважно на баз! електронних ресурсГв, розмГщених в ^тернетГ
АналГз веб-сайтГв бГблГотек вищ их педагопчн их закладГв Укра!ни
2G1G р., представлених в С тер н ей , був проведений на основ! даних пошукових систем при безпосередньому перегляд!. Загальними критерГями !х
оцГнювання були визначен! так!: Гнформативне наповнення, наявшсть^ГдсутнГсть попередньо! ГнформацГ!, зручнГсть пересування по сторш ках сайту,
зручнГсть пошуку за базами даних, надш нкть i значимГсть сайту як джерела ГнформацГ!, стабгльшсть ГнформацГйних ресурсГв, оперативнГсть вГдновлення ГнформацГ!, наявнГсть служби зворотного зв’ язку, мови представлен
ня, додатков! м о ж л и в о т для користувача, наявнГсть лГчильникГв вГдвГдувань [2].
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Сайт бГблГотеки Бердянського державного педагогГчного ушверситету
(h ttp:IIwww.bdpu.orgILibrary) надаe коротку текстову шформащю про 6í6лГотеку та режим !! роботи. У меню «Навшащя» представленГ роздГли, якГ
мГстять переважно або текстову ГнформацГю, або бГблюграфГчш списки лГгератури: «НовГ надходження», «НауковГ працГ викладачГв» (2008 р.), «Дарування» тощо. Iнтерфейс небагатьох сторш ок, представлених на сайтГ, доволГ
зручний, вдало пГдГбранГ шрифти i кольори. Електронний каталог не пред
ставлений, зворотного зв’ язку з користувачами немаe. Сайт одномовний.
ВГдомо, що одна справа - створити сайт i зовсГм ш ш а - шдтримувати його в актуальному стань БГблютека ВГнницького державного педагогГчного
уш верситету ГменГ Михайла Kоцю бинського (h ttp :IIww w.vspu.edu.uaI
web_biblIindex.html) постГйно експериментуe з побудовою власного сайту.
ФахГвщ, якГ працюють над даним ресурсом, перебувають у постш ному пошуку кращих можливостей представлення бГблГотеки ушверситету в мереж ь ДоволГ детально представлено попереднГ вГдомоси для читачГв про бГблЬ
отеку. У роздГлах меню - переважно текстова шформащя та бГблГографГчнГ
списки лГтератури. Про органГзацГю i ведення локального електронного ка
талогу подано детальну ГнформацГю, однак веб-каталог не представлено.
ВГдсутшсть пошуку за базами даних бГблютека намагаeться компенсувати
бГблюграфГчними списками: нових надходжень книг, статей Гз перГодичних
видань за роздГлами знань, передплачених перГодичних видань тощо. !нформативним e роздГл «!нтернет-посилання», в якому зГбранГ рГзноманГтнГ
посилання на електроннГ бГблГотеки та шшГ повнотекстовГ матерГали, розмЬ
щенГ у мережь У роздГлГ «Iнформацiйна сторш ка» читач може ознайомитися з вГртуальними книжковими виставками, а також знайти ш ш у, цГкаву
для себе ГнформацГю. Встановлено лГчильник вГдвГдувань, що даe змогу вГдстежувати ш лькють звернень. Сайт одномовний, служби зворотного зв’ яз
ку немаe.
Сайт бГблГотеки ГлухГвського державного педагогГчного унГверситету
ГменГ Олександра Довженка (http:IIlib.gdpu.sum y.uaI) створено нещодавно, але вГн впевнено посГв своe мГсце серед Гнших сайтГв бГблГотек педагопчних унГверситетГв. Звичайно, на сайтГ представлена попередня шформащя.
На жаль, у роздГлГ меню «П ош ук» не подаeться пояснення, за якими саме
ресурсами здшснюються пошуковГ операцп. У «Kорисних посиланнях» вЬ
домостей дуже мало, однак зрозумГло, що бГблГотека працюe над даною сторГнкою. Бази даних електронного каталогу не представленГ. Сайт одномов
ний, служби зворотного зв’язку та лГчильника вГдвГдувань немаe.
На сайтГ Дрогобицького педагогГчного унГверситету ГменГ !вана Франка
(h ttp :IIw w w .drohobych.netIddpuIbibliotekaIindex.shtm ) ш ф ормащ я про
бГблютеку, як i два роки тому, представлена у виглядГ коротко! текстово! довГдки. Новими на сторш щ бГблГотеки e декГлька гГпертекстових посилань на
бГблГографГчнГ списки: «ЕлектроннГ видання» (141 найменування), «РГдшснГ видання» (1220 найменувань), «П ерюдичш видання», а також тексти
«Положення про бГблютеку» та «Правила користування бГблютекою».
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Аналопчно представлена шформащя про бГблютеку i на сайт! (http:H
www.zu.edu.ua|library.html) Ж итомирського педагогГчного унГверситету
Гмен! Ь ана Франка - лише короткою текстовою довГдкою про бГблГотеку.
Сайт бГблГотеки Kам’ янець-Подiльського нацГонального унГверситету
Гмен! ^ а н а ОгГенка (h ttp ://w w w .k p n u .ed u .u a /con ten t/ca teg ory /6 /2 7 /5 9 /) у
попереднш ГнформацГ! представляе кожен вГддГл бГблГотеки. ^ р и сту в а н н я
сторГнками сайту е довол! зручним. У меню наявн! роздгли, як! можуть бу
ти корисними не лише для читачГв бГблГотеки, а й для бГблютечних фахГвщв
(наприклад, «ОбмГнний фонд»). РоздГл ^ н ф о р м а щ й т ресурси» мГстить коротку текстову довГдку, цГкав! посилання на ресурси мережГ, однак посилань на бГблГотеки ВНЗ вкрай мало, i вони, на нашу думку, не е профгльними для педагогГчного унГверситету. Сайт одномовний, зворотного зв’ язку i
лГчильника вГдвГдувань немае.
Шровоградський державний педагопчний унГверситет Гмен! Володимира
Винниченка у структур! свого сайту мае сторш ку «БГблютека рГдкГсно! кни
ги », яка е стабгльною протягом двох рокГв, однак про бГблютеку унГверси
тету ш яко! ГнформацГ! не знайдено.
Сайт K иïвського унГверситету Гмен! Бориса ГрГнченка (h ttp :Ц
ww w .km pu.edu.ua/index.php?option=com _content& view =category& id=394:
2G 1G -G 2-24-15-34-25& Item id=1458) вмГщуе посилання на сторш ки, як!
вГдображають ГнформацГю про бГблютеку, !! структуру, правила користування, масов! заходи, вГртуальну книжкову виставку, тобто виставку надходжень до фонду бГблГотеки. На «Сторш щ читача» подано ГнформацГю про
те, що для потреб користувачГв працюе спещальний сервер, з якого можна
завантажити ел ек тр он т версГ! ш дручниюв. Позитивне враження складаеться в!д ГнформацГ! та форми !! подання у р о з д ш «АкцГя «Подаруй бГблютец! книгу». Електронний каталог не представлений, сайт одномовний, зво
ротного зв’ язку i лГчильника вГдвГдувань немае.
На першш сторш щ сайту МелГтопольського державного педагогГчного
унГверситету Гмен! Богдана Xмельницького (http:H lib.m dpu.org.ua) е поси
лання на бГблютеку з перелшом представлених сторш ок, серед яких: корот
ка юторГя бГблГотеки, структура, шформащйна сторш ка (витяг з правил користування бГблГотекою), оголошення, бГблюграфГчний покажчик праць
викладачГв, перелГк електронних видань тощо. Посилання з однорГвневого
меню на ГнформацГю у вигляд! коротких текстГв та бГблюграфГчних спискГв
лГтератури - лише у р о з д ш , в якому представлено друкован! прац! викла
дачГв, сторГнка структурована i оформлена у вигляд! гш ертекстових посилань. На ц!й же сторш щ наявн! два посилання на штернет-ресурси.
Сайт М икола!вського державного унГверситету Гмен! В. О. Сухомлин
ського (h ttp ://m d u .o rg .u a /ca ts/v ie w /3 9 ) мГстить посилання на бГблютеку.
На його сторш ках подаеться шформащя про к т о р ш бГблГотеки, !! структу
ру. На сторш щ «^нформащйн! ресурси» можна знайти перелГк традищйних
каталогГв та картотек бГблГотеки, а також баз даних (ймовГрно, локального
електронного каталогу). У рубрищ «На допомогу читачевЬ подано зразки
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бГблюграфГчних описГв (не вГдповГдають вимогам нового стандарту), прави
ла користування фондами бГблГотеки та ш струкщ ю для користувачГв системи «УФД-БГблютека».
На сайтГ бГблГотеки Ш ж инського державного унГверситету ГменГ Миколи
Гоголя (http:IIin.ndu.edu.uaIuaIlibrary.php) най щ кавш е представленГ вЬ
домостГ про музей рГдккно! книги та Гсторично цГннГ видання, якГ зберГгаються у фондах бГблГотеки, - це добре оргашзована вГртуальна виставка. Не
менш щкавими e й ГншГ вГртуальнГ виставки, представленГ на сайтГ.
БГблютека Переяслав-Хмельницького державного педагогГчного унГвер
ситету ГменГ ГригорГя Сковороди (http:IIlibrary-phdpu.org.ua) попередню
ГнформацГю про свою дГяльнють широко представляe фотоГлюстращями.
ДоволГ цГкавою на сайтГ e сторш ка «Голосування» (рис. 1), запитання яко!
спрямованГ на виявлення тих умов роботи читачГв у бГблютещ, якГ вони вважають важливими. Актуальною формою зворотного зв’ язку e форум.
Електронний каталог - АБГС «УФД-БГблютека» за вГдомостями, поданими на сайтГ, ведеться з 2002 р. На сторш щ пГд назвою «!нтелектуальний капГтал унГверситету» представлено прес-дайджести - кум уляти вн збГрники
Прес-релГзГв - вГдомостей про науковГ здобутки всГх кафедр унГверситету.
Вони м к тять бГблГографГчнГ списки наукових праць викладачГв (монографГй, пГдручникГв та навчальних посГбникГв, наукових статей, розробок), що
вийшли друком у поточному рощ i зараховаш як обов’язковий академГчний
м ш м у м викладачГв кафедр, а також науковГ публшацп спГвробГтникГв вГддГлГв ВНЗ, визнанГ науковою частиною унГверситету. ПроаналГзувавши
сайт, можна говорити про значну бГблюграфГчну, виставкову, творчу робо
ту бГблГотеки.
Сторшки сайту бГблГотеки Ш вденноукрашського нацГонального педаго
гГчного унГверситету ГменГ K. Д. Ушинського (http:IIlibrary.pdpu.edu.ua)
складаються Гз традицшного перелГку: «ЬторГя бГблГотеки», «Правила к о 
ристування», «Структура» тощо. Подано ГнформацГю про наявшсть у бГблЬ
отецГ електронного каталогу, створюваного на основГ ПЗ Unilib, положення
про електронний каталог, але веб-каталог не представлено. На сторш щ «Ресурси» доволГ рГзномаштний перелГк посилань на ГнформацГйнГ ресурси !нтернету, серед яких e посилання на сайти бГблГотек, у тому числГ бГблГотек
вищих навчальних закладГв, он-лайн бГблГотеки.
На сайтГ Полтавського державного педагогГчного унГверситету ГменГ
В. Г. ^ р о л е н к а (h ttp :IIwww.pdpu.poltava.uaIuaIbiblioteka.php) посилання
на бГблютеку представлено добре оформленим лш ком. Мови сайту унГвер
ситету - укра!нська та англш ська, однак сторш ка бГблГотеки в англомовному варГани наповнення не маe. На стор ш щ книгозбГрш ми вГдразу потрапляeмо на вГртуальну виставку нових надходжень та посилання на
електронний каталог.
!нформацш про бГблютеку Слов’ янського державного педагогГчного унГ
верситету (http:IIslavdpu.dn.uaIindex.php?option=com _content&task=blogsection&id=11&Itemid=33) представлена на сайтГ унГверситету у виглядГ
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Рис. 1. Сайт б1бл1отеки Переяслав-Хмельницького державного педагогичного унгверситету шенг Григор1я Сковороди

тексту. У додатковому меню наявш два посилання на газету «Педагог» та
«В кн и к уш верситету», повш тексти яких можна завантажити.
Структура меню сайту бiблiотеки Сумського державного педагопчного
ушверситету iменi А . С. Макаренка (www.sspu.sumy.ua) представляв ресурси бiблiотеки доволi рiзнобiчно. Попередня iнформацiя як для читачiв,
так i для бiблiотечних фахiвцiв добре структурована. 1нтерфейс електронного каталогу («УФ Д -Бiблiотека») мае версп укра!нською, росiйською та
англiйською мовами. Повш тексти збiрникiв наукових праць у рубрищ
«Електроннi видання» можна завантажити. Веб-наваатор бiблiотеки м к тить велику ш л ькк ть корисних посилань на ш формацш ш ресурси в С т е р 
н ей . Лiчильник вiдвiдувань та форма зворотного зв’ язку на такому добре
оргашзованому са й п були б дуже доречними.
Сайт науково! бiблiотеки Тернопiльського нащонального педагогiчного
унiверситету iменi В. Гнатюка (http://w w w .library.tnpu.edu.ua) побудовано
доволi функцiонально, меню сайту чггко структуроване. Цiкава знахщка у
дизайнi - роздiл «Випадкове ф ото». Це единий сайт серед сайп в бiблiотек
вищих педагогiчних закладiв Укра!ни, на якому органiзована вiртуальна
довiдка, попередня iнформацiя про функщонування яко! чiтко сформульована. Наявне штерактивне опитування «Я к часто Ви вщвщуете нашу бiблiотеку?» iз детальним представленням результатiв (рис. 2).
Для користувачiв локально! мережi ушверситету оргашзована вiртуальна
бiблiотека. Пошук матерiалiв у нiй здiйснюеться за електронним катало
гом, для м о ж л и в о т перегляду докуменйв у рiзних форматах пропонуеться

0бер1ть опитування:

| Як часто ви вщвдуете нашу Жлютеку?

Т]
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Декшька разш на тиждень

150

33.6%
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79
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Школи не вщвщував (вщвщувала)
77
17.2%
Щодня
72

16.1%

Декшька разш на р1к
43

9.6%

Був (бупа) лише один раз

26

5.8%

Рис. 2. Сайт науковоЧ бiблiотеки Тернотльського нацюнального педагогiчного
ушверситету iменi В. Гнатюка
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встановити спецГальнГ програми. На сторГнцГ «HoBi надходження» списки
лiтератури подано за роздГлами знань. Ш ироко представленi посилання на
електроннГ ресурси глобально! мережГ. На час перегляду сайту на лГчильнику вiдвiдувань значилося 53 877 вГдвГдувань. Унiкальна iнфoрмацiя пред
ставлена про фонд рГдкГсно! книги. Мови сайту - укра!нська, англГйська та
нiмецька, однак стoрiнки книгoзбiрнi нi в англiйськiй, нi в нГмецькГй версГ!
не подаються. Лише сторГнка бГблГотеки «Електронний каталог» функцГонуе трьома мовами (укра!нською, росГйською та англГйською) Г мае досить
зручний стандартний пошук.
У структурГ сайту Уманського державного педагогГчного унГверситету
ГменГ Павла Тичини (h ttp ://w w w .u dpu .org.u a/view page.php?page_id=77)
представленГ сторГнки, якГ широко розкривають ГнформацГю про бГблГотеку
унГверситету та !! послуги. На час ознайомлення Гз сайтом електронний ка
талог бГблГотеки не працював. 1люстрована вГртуальна виставка представле
на у форматГ pdf. За даними встановленого лГчильника вГдвГдувань можна
дГзнатися про загальну Г щоденну кГлькГсть вГдвГдувань.
СторГнка бГблГотеки ХаркГвського нацГонального педагогГчного унГверситету ГменГ Г. С. Сковороди (h ttp://hn pu .edu .u a) мГстить лише оглядову ГнформацГю. На сайтГ Херсонського державного унГверситету (h t t p :// sitebeta.ksu.ks.ua/D efault.aspx?tabindex=1& tabid=2& lng=1& Inbox=398& tree=d
159.d5) з головного меню у роздГлГ «ВГддГли та служби» наявне посилання
на сторГнку бГблГотеки. БГблГотечна сторГнка мае власне однорГвневе меню,
в якому представленГ пГдроздГли книгозбГрнГ, новини, загальна ГнформацГя.
У виглядГ спискГв представлено бГблГографГчнГ покажчики, перГодичнГ видання, автореферати, монографГ!, збГрники наукових праць, методичнГ рекомендацГ! та бюлетенГ нових надходжень. Хмельницька гуманГтарно-педагогГчна академГя (h tt p :// ww w.kgpa.km .ua/?q =biblio) представляе бГблГотеку на своему сайтГ лише короткою довГдкою.
На жаль, на бГблГотечних сторГнках трьох останнГх унГверситетГв не реалГзованГ можливостГ, якГ надають сучаснГ Гнтернет-технологГ!, вГдсутня
будь-яка пошукова структура, власне, говорити про ГнформативнГсть таких
сторГнок говорити не доводиться.
Сайт бГблГотеки ЧернГгГвського нацГонального педагогГчного унГверситету
ГменГ Т. Г. Шевченка (h ttp ://ch g p u .cn .u a /lib /) мае такГ основнГ компоненти: новини, електронний каталог, Гнтернет-ресурси, повнГ тексти наукового
часопису унГверситету, вГртуальна книжкова виставка, книгообмГн, а також фотовернГсаж тощо. У роздГлГ «Для фахГвця» пГдГбрано рГзноманГтнГ
матерГали стосовно методично! роботи, ГнформацГю про конференцГ!, статистичнГ показники, кориснГ поради у «МетодичнГй скриньцГ».
ОстаннГм часом було розш ирено можливостГ надання доступу до ГнформацГ! на сайтГ науково! бГблГотеки НацГонального педагогГчного унГверситету ГменГ М. П. Драгоманова (h ttp ://h k lib .n p u .e d u .u a ), зокрема, почав
функцГонувати пош ук у повнотекстових базах даних («1РБ1С64»), для
кож ного виду пош уку у базах даних електронного каталогу розроблено
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вГдеоприклади. З 2009 р. на са й п функщонуе роздiл «Питання - вГцповЬ
дi», як форма зворотного зв’ язку з читачами бiблiотеки.
На цГй сторiнцi кожен користувач, зарееструвавшись, може звернутись iз
запитанням чи проханням щодо надання бiблiотечних послуг. Бiблiотека
пропонуе нову послугу з доставки електронних копш документiв. Роздiл
«Видання бiблiотеки» поповнився новими повнотекстовими бГблюграфГчними документами, якi були шдготовлеш книгозбiрнею. У роздiлi «Про бГблiотеку» представлено нову фотопрезентацiю.
Особливо! уваги заслуговуе сайт Державно! науково-педагопчно! бГблютеки Укра!ни iменi В. О. Сухомлинського (h ttp://w w w .library.edu -u a.net/).
Оновлений штерфейс сайту головно! освiтянсько'! книгозбiрнi кра!ни справляе позитивне враження. Знайдено новi форми представлення рiзних ком 
п о н е н т меню. Iнформацiя детально структурована. Реалiзовано новi проекти, серед яких - «Галузева реферативна база», «В и да тн педагоги Укра!ни та свгту», «Монiторинг ЗМ1 з питань освiти i науки», «Результати науково! дiяльностi установ Нацiонально! академГ! педагогiчних наук Укра!ни»,
«Вiртуальна бiблiографiчна довiдка» та Гнш Г. Пошук на таких сторш ках
мГстить безлiч можливостей для звичайних та досвГдчених користувачiв.
СлГд вiдзначити значну роботу бiблiотеки з оцифрування р ГдкГсних г щнних
видань (оцифровано близько 600 видань). За шформащйним наповненням
кож но! сторш ки бГблГотечного сайту вбачаеться величезна робота всього колективу бГблГотеки.
Проведений аналГз веб-сайтГв продемонстрував, щ о бГблГотеки вищих навчальних педагогГчних закладГв Укра!ни намагаються йти шляхом шновацГй, прагнуть заявити про себе в штегрованому ГнформацГйному середовищГ
електронних ресурсГв, навчаються ефективнГше використовувати та управляти ГнформацГйними ресурсами. БГблютечний сегмент 1нтернету стае од
ним Гз найбГльш ГнформацГйно насичених у мережГ. БГблГотеки активно
формують змктовну основу всесвГтньо! глобально! мережГ [3].
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