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О. А. Джунова,
зав. вiддiлу бiблiотеки
Криворiзького державного педагогiчного унiверситету
1НФОРМАЦ1ЙНЕ ЗА БЕ ЗП Е Ч Е Н Н Я ОСВ1ТНЬО-НАУКОВО1
Д1ЯЛЬНОСТ1 ВИ Щ О ГО Н А ВЧА ЛЬН О ГО ЗАКЛАДУ
Розглянуто
iнформацiйно-бiблiографiчну
дiяльнiсть
бiблiотеки
Криворiзького державного педагопчного ушверситету (КДПУ). Розкрито
окремi аспекти бiблiотечно-iнформацiйних послуг для забезпечення освггньонауково! дiяльностi користувачiв КДПУ.
К лю човi слова: бiблiотека ВНЗ, iнформацiйно-бiблiографiчнi ресурси,
довiдково-iнформацiйне обслуговування, iнформацiйнi запити, iнформацiйнi
потреби, бiблiотека Криворiзького державного педагогiчного унiверситету
(КДПУ).
П остановка

проблеми.

Перехщ

до

шформацшного

суспшьства

супроводжуеться пришвидшеною штегращею науки й освгги за постшного
шдвищення вимог до якост науково-осв^шх процеЫв. Реальшсть диктуе новi
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умови

також

щодо

якост,

повноти

та

оперативност

шформацшно-

бiблiографiчного обслуговування. Мiсiя бiблiотеки ВНЗ -

бути центром

штегрованого iнформацiйного забезпечення навчального i наукового процесiв,
iнформацiйно-бiблiотечним комплексом, що не тiльки збершае iнформацiю, а й
надае послуги нашгаци в освггаьому просторi, забезпечуе онлайновий доступ
до

свгтових

iнформацiйних

ресурсiв,

поглиблений

пошук

вщповщно!

шформаци.
Отже, основним завданням бiблiотеки вищого навчального закладу е
забезпечення повного, яюсного та оперативного бiблiотечно-бiблiографiчного й
iнформацiйного обслуговування викладачiв, студентiв, аспiрантiв, здобувачiв
зпдно з !хшми iнформацiйними потребами на основi широкого доступу до
бiблiотечних та iнформацiйних ресурсiв.
Аналiз

наукових

шформацшного

дослiджень.

забезпечення

Окремi

висвiтлено

в

аспекти
працях

бiблiотечно-

Л. Бейлюа

[1],

М. Слободяника, А. Соколова, Л. Фшпово!, Г. Шемаево! та штттих. Проблеми
удосконалення шформацшного забезпечення фахових потреб науковцiв i
практикiв

осв^янсько!

Л. Коршуновой

галузi

В. Лутовиново!

розглянуто
[2],

в

наукових

Л. Пономаренко,

публжащях

П. Рогово!

[3;

4],

0 . Старовойтово!, Т. Судiноl та 1~нших. Питання бiблiотечно-iнформацiйного
забезпечення, досвiд функцiонування систем шформацшного обслуговування у
бiблiотеках ВНЗ вщображено в працях М. Акш но!, I. Бутенко, В. Волинець,
1. Головацько!, Л. Кислюк, Т. Колесшково!', Т. Кузьмiноl, Н. Пасмор та штттих.
М ета статтi - на основi аналiзу iнформацiйно-бiблiографiчноl роботи
бiблiотеки Криворiзького державного педагогiчного унiверситету (КДПУ)
визначити

стан

та

перспективнi

напрями

шформацшного

забезпечення

освп'ньо-науково! дiяльностi КДПУ.
О сновна частина. Бiблiотека Криворiзького державного педагопчного
унiверситету володiе рiзноманiтними шформацшними ресурсами та у сво!й
дiяльностi

керуеться

освiтньо-виховними

й

науково-дослiдницькими

завданнями вщповщно до задекларованих принципiв Болонського процесу.
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Виконання цих завдань передбачае перехщ освп'ньо! та шформацшно! функцiй
бiблiотеки на бшьш високий рiвень щодо забезпечення в е х
навчального

i наукового

процеЫв повною,

оперативною

учасниюв

й актуальною

шформащею.
В iнформацiйно-бiблiографiчнiй роботi бiблiотеки простежуються два
взаемодоповнюючi
щдив^дуальних

i

аспекти:

iнформацiйно-бiблiографiчне

колективних

споживачiв

шформаци

обслуговування
та

iнформацiйне

забезпечення наукових дослщжень. Цi аспекти передбачають здшснення
роботи за напрямами:
-

формування iнформацiйно-бiблiографiчного ресурсу в традицiйному

та електронному режимах (створення власних електронних шформацшних
ресурЫв, зокрема електронного каталогу та електронно! анал^ично! бази
даних;

удосконалення

бiблiотеки;

створення

традицiйного

довiдково-бiблiографiчного

системи

бiблiографiчних

посiбникiв

допомiжних i рекомендацiйних

бiблiографiчних

покажчикiв, тематичних

спискiв лiтератури, шформацшних

-

апарату
науково-

бюлетешв, анотованих шформацшно-

бiблiографiчних оглядiв, тематичних оглядiв, бiблiографiчних (тематичних)
картотек);
-

довщково-шформацшне обслуговування (обслуговування споживачiв

шформаци у режимах вибiркового розповсюдження шформаци (ВР1) та «запитвщповщь»

(консультування,

виконання

бiблiографiчних

довiдок,

у

т. ч.

письмових тематичних); оргашзащя тематичних виставок (у т. ч. вiртуальних),
виставок нових надходжень; дш кафедр; дш iнформацil).
Первиннi документи е основним засобом шформацшного забезпечення
освп'ньо-науково! дiяльностi, тому й передбачено точшсть й повноту !х вiдбору
для подальшо! аналiтико-синтетичноl обробки. Бiблiотечнi фахiвцi створюють
вториннi iнформацiйнi продукти, яю, маючи довiдковий i рекомендацiйний
характер,

наближають

до

користувача

наявш

шформацшш

ресурси,

розкривають !х. Вторинний науково-шформацшний документ створюеться в
результатi

аналггачно-синтетично!

обробки
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первинного

документа

у

згорненому та узагальненому вигляд!, вiддзеркалюючи його змiст. Вторинш
iнформацiйнi документи, я к мають свою розгалужену жанрову структуру,
покликаш зорiентувати користувачiв в шформацшних потоках й передати !м т
вiдомостi про первиннi документи, яю б допомогли !хньому мотивованому й
цшеспрямованому вiдбору [1, с. 67].
Система бiблiографiчних посiбникiв рiзних видав i жанрiв iснуе багато роюв i
постшно удосконалюеться. Бiблiографiчнi пошбники, створенi шформацшнобiблiографiчним вудд.шом бiблiотеки, надають допомогу в професiйнiй о с в т ,
самоосвiтi, науково-дослiднiй роботi та шдвищенш фахового рiвня викладачiв i
студенпв. З 2009 р. бiблiографiчнi покажчики, тематичнi списки лiтератури,
iнформацiйнi бюлетеш нових надходжень представленi в електронному вигляда' на
веб-сайт книгозб!рт. 1нформацшш бюлетенi «Нов! надходження до бiблiотеки
КДПУ» шформують про нову лгтературу за галузями знань, щоквартально
оновлюючись на веб-сайт б!блютеки, що надае можливють показати яюсний !
кшьюсний склад нових надходжень.
До

системи

б!блюграф!чних

пошбниюв,

що

використовуються

в

шформацшно-б!блюграф!чному обслуговуванш, належать також тематичш й
спещальш картотеки, зокрема картотека дисертацш та авторефератов дисертацш;
картотека наукових праць викладач!в КДПУ; картотека офщшних матер!ал!в;
краезнавча картотека; фонд виконаних тематичних (письмових) довщок, що
вщграе важливу роль у задоволенш шформацшних запитв користувач!в.
Процеси створення вторинних шформацшно-б!блюграф!чних ресурЫв та
доведення !х до користувач!в взаемопов’язаш. Вони грунтуються на знанш
шформацшних потреб читач!в та на яюсних показниках шформацшних
продуктв ! послуг [2, с. 135]. Б!блюграфи книгозб!рш КДПУ спрямовують
свою

д!яльшсть

на

створення

тематичних,

проблемно

ор!ентованих

б!блюграф!чних поЫбниюв, адресованих конкретним групам користувач!в
зпдно

з

!хшми

шформацшними

потребами.

Зокрема,

створено

так!

б!блюграф!чш покажчики: «Сучасний освгтнш менеджмент», «Особистсть у
важких життевих ситуащях», «Основи образотворчо! грамоти: Малюнок.
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^ м п о зи щ я . Живопис», «Словотвiр украшсько 1' мови», «Kраeзнавство як галузь
науково-практично!' дiяльностi»; бiблiографiчнi тематичнi списки: «Фiлософiя
та методолопя науки», «Сучасна лекцiя у вищш школi», «Саморозвиток
особистостi школяра», «Пам’ятки писемно 1' культури Украши», «Kонцепцiï та
методолопя географи», «Основи ландшафтно 1' екологи».
Чiльне

мiсце

в

системi

шформацшного

забезпечення

науково-

дослiдницькоï дiяльностi посщае пiдготовлена на фаховому рiвнi аналгтична
iнформацiя.

Розвиток

форм

i

методiв

аналiтико-синтетичноï

переробки

iнформацiï надае можливють фахiвцям бiблiотеки поетапно переходити вщ
бiблiографiчного опису до анотування та реферування - тобто синтезу нового
знання.

Започатковано

анотоваш

iнформацiйно-бiблiографiчнi

огляди

з

проблем ви ш о школи за матерiалами перiодичних видань, що регулярно
розмщуються на веб-сайтi бiблiотеки. Здшснюеться аналiтичне, науковобiблiографiчне опрацювання перюдичних та наукових продовжуваних видань.
Анотуються статл з фахових збiрникiв «Актуальш проблеми дyховностi» та
«Фiлологiчнi студи», що видае ушверситет. Слушно зазначити, що бiблiотека
KДПУ е учасником корпоративного проекту, започаткованого ДЯПБ Украши
iм. В. О. Сухомлинського,

з

формування

галузевого

сегмента

у

загальнодержавному реферативному електронному ресyрсi «Украïнiка наукова»
(паперовий варiант - Укра1нський реферативний журнал «Джерело», сер. 3.
«Сощальш i гyманiтарнi науки. Мистецтво»). До проекту залучилися бiблiотеки
ВHЗ III—IV р. а. педагопчного та шженерно-педагопчного профiлю, наукових
установ

HÆŒH

Укра1ни.

iм. В. О. Сухомлинського

У
для

контекстi

коопераци

шдтримання

з

ДHПБ

формування

Укра 1ни
галузевого

реферативного ресурсу з питань педагопки, осв^и та виховання фахiвцi
бiблiотеки KДПУ створюють реферативну продукцию на збiрник наукових
праць «Педагогiка вищо 1' та середньо 1' школи» (фахове наукове видання,
засновником якого е KДПУ). Бiблiотечно-iнформацiйне обслуговування, що
передбачае

шформацшне

забезпечення

освiтньо-наyковоï

дiяльностi,

спираеться на систему послуг, шформацшно-пошуковий апарат бiблiотеки, у
5б

т. ч. систему каталопв ! картотек, автоматизоваш пошуков! системи, бази
даних, електронно-шформацшш мереж!.
Яюсть
залежить,

!

оператившсть

певною

м!рою,

довщково-шформацшного

вщ

стану

обслуговування

довщково-б!блюграф!чного

апарату

б!блютеки ! можливост доступу до ресурЫв глобальних комп’ютерних мереж.
Традицшний довщково-б!блюграф!чний апарат вже не задовольняе в повному
обсяз! шформацшш потреби користувач!в, тому з метою шдвищення якост
довщково-шформацшного обслуговування в б!блютещ створено електронну
читальну залу для забезпечення доступу до електронних шформацшних
ресурЫв, електронний каталог й електронну базу даних «Анал!тика». Складш
запити, як!

вимагають

застосування професшних

метод!в

! алгоритм!в

б!блюграф!чного пошуку та як! не можуть бути виконаш користувачами
самостшно, виконують б!блюграфи.
Довщково-шформацшне
асортимент
процеЫв

шформацшного

одержання разових

обслуговування
сервюу.

Воно

вщ грае
становить

шформацшних

запитв,

важливу
собою

роль

в

сукупшсть

зумовленого

ними

б!блюграф!чного пошуку й надання б!блюграф!чно! або фактограф!чно!
шформацп, тобто обслуговування в режим! «запит-вщповщь». Звернення
користувач!в до б!блютеки !з запитами б!блюграф!чного ! фактограф!чного
характеру зумовлено !хшми науковими, професшними та самоосв!тшми
штересами. Отже, основним змютом довщково-шформацшного обслуговування
е виконання адресних, фактограф!чних, уточнювальних, тематичних довщок, у
т. ч. ! письмових; надання б!блюграф!чних консультацш щодо питань роботи з
довщково-пошуковим

апаратом;

допомога

в

пошуку

! вщбор!

джерел

шформацп для написання рефератв, курсових, квал!фшацшних, мапстерських
робгт, дисертацш; консультування з питань складання списюв л!тератури до
наукових робгт. Запити користувач!в б!блютеки виконуються оперативно !
яюсно завдяки творчому використанню багатовар!ативност б!блюграф!чного
пошуку.
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Довщково-шформацшне

обслуговування

користувачiв

здiйснюеться

диференцiйовано, вщповщно до !хшх довготривалих або постшно дточих
запитiв. Для забезпечення ефективност обслуговування слiд враховувати такi
аспекти:

системшсть,

диференцшованого

оперативнiсть,

попередження

довiдково-iнформацiйного

запиту.

обслуговування

Методом
е

система

вибiркового розповсюдження шформаци (ВР1) - найбшьш рацiональна форма
доведення поточно! шформаци до користувачiв, яка дае змогу регулярно
надавати абонентам вщ омост про нову л^ературу вiдповiдно до !хшх запитiв
за наявностi постшно ддачого зворотного зв’язку. Система ВР1 е традицiйною
для роботи iнформацiйно-бiблiографiчного вiддiлу бiблiотеки. Бiблiографи в
силу сво!х можливостей iнформацiйно забезпечують науковi дослiдження
кафедр

унiверситету.

Днi

кафедр

стають

традицшними

комплексними

заходами, що активiзуе спiвробiтництво бiблiотеки та кафедр у вирш енш
загальних завдань навчального процесу. На таких заходах демонструються новi
книги, журнали, iнформацiйно-бiблiографiчна продукция, надаеться iнформацiя
про передплату фахових перiодичних видань, про стан забезпеченост студентiв
навчальною лiтературою з дисциплш, якi викладаються вiдповiдною кафедрою.
З метою яюсного i оперативного шформування викладачiв завiдувачi кафедр
призначають iнформаторiв-референтiв, якi

безпосередньо знайомляться з

вадбраною бiблiографами iнформацiею, аналiзують !! та передають на кафедру.
Не

залишаються

поза

увагою

й

молодi

науковщ

унiверситету.

Традицiйними стали Днi молодого дослщника, якi проводяться спецiально для
асшраилв, здобувачiв. Для них оргашзовуються тематичнi виставки нових книг
з актуальних психолого-педагогiчних проблем, тематики !хньо! науководосл 1~дницько! дiяльностi;

проводяться

бiблiографiчнi

огляди

вiдповiдно!

проблематики; здiйснюються шдив 1',дуальш консультування щодо пошуку
iнформацi!

за

темою

дисертацiйного

дослiдження,

оформлення

бiблiографiчного списку лiтератури.
З

метою

оперативного

шформацшного

забезпечення

фахiвцями

бiблiотеки КДПУ проводяться днi iнформацi!, мета яких - надати користувачам
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бiблiотеки максимально повну шформащю про новi книги, перiодичнi видання.
Також щомюяця оновлюеться виставка нових надходжень до бiблiотеки.
Виставкове експонування лiтератyри спрямоване на популяризащю ресyрсiв
книгозбiрнi. Оргашзовуються тематичнi перегляди лiтератyри, книжковошюстративш виставки на актyальнi теми, створюються шюстроваш вiртyальнi
виставки, що супроводжуються анотованим оглядом представлених видань.
Виставкова дiяльнiсть

бiблiотеки сприяе рекламуванню штелектуального

капiталy yнiверситетy. З цieю метою формуються виставки, що демонструють
науковий доробок викладачiв KДПУ, якi мають значний резонанс у середовишд
викладачiв i стyдентiв, оскiльки стають джерелом шформаци стану науководослiдницькоï дiяльностi професорсько-викладацького складу yнiверситетy.
Перспективи розвитку ушверситетсько 1' бiблiотеки та змiни в ïï дiяльностi
повиннi розглядатися ^ з ь призму тих трансформацiй, що вщбуваються в
yкраïнськiй та свiтовiй о с в т й наyцi. П д в итттення ролi знання як основи
розвитку цивш заци, штегращя Украши до свiтового спiвтовариства вимагають
розглядати бiблiотекy не тiльки як складову шформацшно 1' iнфрастрyктyри
ВHЗ, а також як науково-навчальний пiдроздiл. Це зумовлено тим, що
шформацшний ресурс книгозбiрнi забезпечуе якiсть освiтнiх послуг i науково 1'
роботи. Тому взаeмодiя структурних шдро.здт 1в (факyльтетiв, кафедр) ВГО i
бiблiотеки мае бути багатоаспектною i спрямованою на вдосконалення
формування та використання бiблiотечних ресyрсiв, створення штелектуальних
продyктiв (електронно 1‘ бiблiотеки, системи електронних баз даних, вторинних
iнформацiйно-бiблiографiчних

ресyрсiв),

оскiльки

це

сприяе

розвитку

потенщалу ВHЗ, забезпечуе надання яюсних бiблiотечно-бiблiографiчних i
освiтнiх послуг. У зв’язку з цим перспективним напрямом шформацшнобiблiографiчноï дiяльностi бiблiотеки KДПУ е запровадження вiртyальних
послуг,

забезпечення

електронних

носив

оптимального
шформаци,

поеднання

упровадження

традицшних
нових

дистанцшного бiблiотечно-бiблiографiчного обслуговування.
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форм

ресyрсiв
i

i

методiв

Bi-i^obr'ii. Taким чином, метa iнформaцiйно-бiблiогрaфiчноï дiяльностi
бiблiотеки ВНЗ полягae у щошйповшшому зaдоволеннi iнформaцiйниx потреб
користувaчiв. Це потребуе полт ш ення комплектувaння бiблiотеки шуковими
видaннями, зокремa моногрaфiями, фaxовими збiрникaми нaуковиx прaць (у
т. ч.

й

ш

електронниx

носiяx)

з

урaxувaнням

iнформaцiйниx

потреб

користувaчiв; по^г-щення оргaнiзaцiï швидкого якiсного пошуку, вщтворення,
розмноження й поширення iнформaцiï; удосконaлення aнaлiтико-синтетичного
оброблення

iнформaцiï тa

формувaння

повноцiнноï

системи

вторинниx

документiв у трaдицiйному тa електронному виглядi для своeчaсного нaдaння
необxiдноï iнформaцiï користувaчaм. Цьому сприятиме низкa зaxодiв, зокремa:
нaлежне фiнaнсувaння процесiв створення iнформaцiйниx продуктiв тa ïx
доведення

до

користувaчiв;

пiдготовкa

фaxiвцiв,

здaтниx

професшно

виконувaти iнформaцiйно-aнaлiтичнi функци; створення видaвничоï бaзи.
Отже, бiблiотечно-iнформaцiйне тa довiдково-бiблiогрaфiчне обслуговувaння е
iнформaцiйною основою осв^ньо-ш укового процесу, вiд ресурсiв тa послуг
яко 1' знaчною мiрою зaлежить яюсть i змют нaвчaння тa ш у к о в ж дослiджень.
Л iтература
1. Бейлw, Л. I. Бiблiотекa як соцiaльно-комунiкaтивний центр шуковох'
iнформaцiï
/ Л. I. Бейлю
// Бiблiотекознaвство.
Документознaвство.
Iнформологiя. - 2008. - № 4. - С. б4-б9.
2. Лутовинова, В. I. Новий рiвень iнформaцiйного зaбезпечення освiтян
Укрaïни / В. I. Лутовиновa // Педaгогiкa i псиxологiя. - 2007. - № 4. - С. 133-140.
3. Рогова,
П. I.
Системa
нaуково-iнформaцiйного
зaбезпечення
освiтянськоï гaлузi Укрaïни: стaн i перспективи / П. I. Роговa // Педaгогiчнa i
псиxологiчнa нaуки в Укрaïнi : [зб. т у к . пр. : у 5 т.] / ДИН Укрaïни. - K.,
2007. - T. 1 : Tеорiя тa iсторiя педaгогiки. - С. 195-208.
4. Рогова, П. I. Формувaння всеукрaïнського гaлузевого iнформaцiйного
ресурсу нa бaзi Держaвноï нaуково-педaгогiчноï бiблiотеки Укрaïни
iм. В. О. Суxомлинського: стaн i шляxи розвитку / П. I. Роговa // Нaук. пр.
Держ. шук.-пед. б-ки Укрaïни iм. В. О. Суxомлинського / НДИН Укрaïни,
ДНПБ Укрaïни iм. В. О. Суxомлинського. - K., 2010. - Вип. 2 : Всеукрaïнський
iнформaцiйний ресурс з пш^нь псиxолого-педaгогiчноï нaуки i осв^и:
сучaсний стaн тa шляxи розвитку. - С. 10-27.

б0

O. А. Д икунова
И нф ормационное обеспечение образовательно-научной деятельности
высшего учебного заведения
Рассмотрена
информационно-библиографическая
деятельность
библиотеки Криворожского государственного педагогического университета
(КГПУ). Раскрыты отдельные аспекты библиотечно-информационных услуг
для обеспечения образовательно-научной деятельности пользователей КГПУ.
Ключевые слова: библиотека ВУЗа, информационно-библиографические
ресурсы, справочно-информационное обслуживание, информационные запросы,
информационные потребности, библиотека Криворожского государственного
педагогического университета.
O. A. Dikunova
Inform ational Provision o f Educational and Scientific Activity o f the H igher
Educational Establishment
The informational and bibliographical activity o f the library o f Kryvorizkyi
State Pedagogical University (KSPU) is considered. Some aspects o f the library and
informational services fo r provision o f KSPU users’ educational and scientific
activity are revealed.
Key words: library o f a higher educational establishment, informational and
bibliographical resources, inquiry and informational services, informational queries,
informational needs, library o f Kryvorizkyi State Pedagogical University.

УДК 001.81:004.738.5
О. А. Гетьман,
канд. экон. наук,
доцент кафедры управления персоналом и экономики труда
Днепропетровской государственной финансовой академии
О С О БЕ Н Н О С Т И И С П О Л ЬЗО В А Н И Я И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О 
А Н А Л И ТИ ЧЕСК И Х С И С ТЕМ В Н А УЧН О Й Д Е Я ТЕ Л ЬН О С Т И
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