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Суспільне визнання і авторитет бібліотеки визначаються багатством та
якістю бібліотечних ресурсів, ступенем задоволення інформаційних потреб
користувачів. Нова соціальноекономічна ситуація, що склалася в Україні з
переходом до ринкових відносин, та інтенсивний розвиток інформатизації
суспільства, модернізація освіти визначають інноваційні пріоритети в ді
яльності бібліотек щодо напрямів організації і технології формування та ви
користання їхніх інформаційних ресурсів.
Бібліотека вищої школи розглядається як соціальна інституція, відмін
ною особливістю якої є взаємозв’язок із системою вищої освіти, а основни
ми типологічними ознаками – безпосередня включеність у структуру і сис
тему комунікацій вищого навчального закладу та проблемна орієнтація ре
сурсів на задоволення інформаційних потреб професорськовикладацького
складу і студентів. Вищезазначена бібліотека дбає про забезпечення потреб
своїх користувачів відповідно до задекларованих принципів Болонського
процесу, стає інформаційною основою науковоосвітнього процесу, тією
творчою лабораторією, від ресурсів та послуг якої багато в чому залежить
якість і зміст навчання та наукових досліджень. На думку Н. І. Апшай,
«зміна парадигми освіти, активний процес її інформатизації є ключовими
чинниками трансформації вишівської бібліотеки. Вона покликана усунути
невідповідність між новими вимогами суспільства до вищої освіти і рівнем
її документноінформаційного забезпечення» [2].
Сутнісні зміни, що відбуваються в системі вищої освіти, зумовлюють
стратегічне бачення діяльності вишівської бібліотеки. Аналіз її сучасно
го стану і перспективних тенденцій розвитку здійснено в дослідженнях
Н. Багрової, Т. Єрьоменко, І. Осипової, Н. Пасмор, М. Слободяника та інших.
Вивчення останніх публікацій дає змогу констатувати, що на тлі помітної
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активізації фахових дискусій з окреслених проблем у вітчизняному бібліо
текознавстві недостатньо представлені праці узагальнюючого характеру,
що висвітлюють теоретикопрактичний аспект управління ресурсами біблі
отек вищої школи як в історичному, так і в сучасному аспектах. Зазначена
проблема представлена в контексті задоволення інформаційних потреб ко
ристувачів бібліотек ВНЗ у дисертаційному дослідженні Н. І. Апшай [2];
розробку сучасних підходів до відбору документів до фонду вишівської біб
ліотеки знаходимо у публікаціях Л. П. Семененко [23];, Т. В. Тітової [26];
на особливу роль електронних ресурсів бібліотеки вищого навчального за
кладу у формуванні інформаційноінтелектуальних активів науки вка
зують О. Баркова [3], Л. Кислюк [9], Г. В. Шемаєва [28] та інші. У Росії
проблему формування інформаційних ресурсів бібліотек вищої школи до
сліджують Є. А. Лівадонова [14], Г. Ю. Кудряшова [11; 12], Д. В. Тихонов
[27], Я. Л. Шрайберг [29]. Водночас проблемі формування фондів бібліотек
ВНЗ в умовах недостатнього фінансування, відсутності централізованого
документопостачання тощо присвячена значна кількість публікацій бібліо
текарівпрактиків [10; 16; 17; 23; 26].
Отже, хоча окремі аспекти функціонування та розвитку бібліотек вищих
навчальних закладів й привертають увагу бібліотекознавців, але цілісне
дослідження проблеми управління інформаційними ресурсами в умовах ре
формування та інформатизації освіти натепер відсутнє.
Актуальним у цьому сенсі є дослідження ДНПБ України ім. В. О. Сухом
линського тенденцій розвитку мережі освітянських бібліотек – НДР «Тео
ретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з
питань психологопедагогічної науки і освіти на базі ДНПБ України імені
В. О. Сухомлинського (2006–2010)» (наук. керівник – П. І. Рогова, к. і. н.,
директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського). Серед завдань науко
вого проекту – отримання цілісного уявлення про стан фондів бібліотек ос
вітянської мережі МОН України та НАПН України, створення моделі все
українського галузевого інформаційного ресурсу та єдиного галузевого ін
формаційного ресурсу, визначення перспектив їх розвитку.
Метою пропонованої статті є визначення стратегій управління інформа
ційними ресурсами бібліотеки вищого навчального закладу як одного із ас
пектів забезпечення якості вищої освіти в контексті аналітичного огляду ді
яльності бібліотек ВНЗ ІІІ–ІV р. а. педагогічного та інженернопедагогічно
го профілю у 2007–2009 рр.
Як зазначалося вище, для бібліотеки вищої школи найважливішим стра
тегічним ресурсом є її документні фонди, а управління фондами є централь
ним для бібліотечних процесів. Трансформація, що відбулася в теорії і
практиці роботи з фондами, привела до термінологічних новацій. Так, тер
міносполучення «розвиток фондів» у професійній літературі замінюється
терміном «управління фондами».
Теоретичні засади трансформації змісту поняття «управління фондами
(інформаційними ресурсами)» знаходимо у публікаціях Н. В. Стрішенець
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[25], Н. П. Васильченко [4], Т. І. Вилегжаніної [5]. Управління фондами
(або документними ресурсами) – це широкоаспектна довготривала діяль
ність, що передбачає розв’язання великого кола проблем і складається з
трьох комплексних процесів: управління формуванням фонду, управління
збереженням фонду, управління використанням бібліотечного фонду [5].
Формування фонду бібліотеки – одна з основних фондознавчих проблем, що
вимагають нового наукового осмислення та аналізу. Необхідно поновому
підійти до вирішення традиційних проблем у сфері управління формуван
ням і використанням бібліотечних фондів, знайти нестандартні і ефектив
ніші методи їх комплектування. Сучасна бібліотека вищого навчального
закладу живе в багатовимірному інформаційноправовому просторі, який
можна уявити як складну ієрархічну систему, що складається з декількох
рівнів: документів міжнародного рівня (документи ООН, ЮНЕСКО, ІФЛА,
міжнародні угоди і стандарти); українського законодавства; галузевих дер
жавних законів («Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліо
течну справу» тощо), нормативних документів, підготовлених державними
органами управління щодо діяльності бібліотек навчальних закладів; тери
торіальних нормативних та методичних документів; документів, розробле
них в освітній установі і затверджених її керівником.
В Україні не існує модельного стандарту бібліотеки вишу, але сьогодні во
на позиціонується як інтегрований інтелектуальний простір, наповнений
різноманітними інформаційними ресурсами та засобами інформаційної вза
ємодії. Однак донині немає єдиної думки про сутність формування цих ре
сурсів, не визначені його особливості у вишівських бібліотеках.
Питання про види комплектування, об’єднання їх в єдину систему має ве
лике теоретичне значення, сприяє упорядкуванню знань і уявлень про ком
плектування бібліотечних фондів загалом, дає змогу методологічно правиль
но підійти до практичної роботи щодо управління фондами бібліотеки. У цьо
му сенсі книгозбірні вищої школи відчувають сьогодні гостру потребу в нор
мативноправовому та інструктивнометодичному забезпеченні їх діяльності,
особливо тих організаційнотехнологічних процесів, що належать до управ
ління ресурсами. До прикладу, у Росії наказом профільного міністерства зат
верджено «Примірне положення про формування фондів бібліотеки вищого
навчального закладу» [18], яким визначено орієнтовну структуру і склад
фонду бібліотеки ВНЗ, загальні принципи і нормативи комплектування. Про
нагальну необхідність такого нормативного документа свідчить факт розроб
ки й активного обговорення на регіональному рівні проекту «Положення про
формування фондів бібліотек ВНЗ» представниками вишівських бібліотек
Львівського зонального методичного об’єднання; розробка бібліотекою Укра
їнської ІПА сертифікату документальноінформаційного забезпечення нав
чальнопедагогічного процесу, орієнтованого, насамперед, на підвищення
якості формування документноресурсної бази бібліотеки [16].
Сьогодні відбувається як структурна, так і змістовна модифікація бібліо
течних фондів. Тому формування бібліотечного фонду, його збереження і
154

використання є одними з найважливіших напрямів у роботі книгозбірень
вищої школи. Враховуючи зростання ролі і значення освітянських бібліо
тек, зокрема бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ–ІV р. а., як важливої
складової в реалізації програми рівного доступу до якісної освіти та підго
товки фахівців, Колегія Міністерства освіти і науки України у листопаді
2007 р. ухвалила рішення щодо активізації формування інформаційних ре
сурсів у книгозбірнях ВНЗ ІІІ–ІV р. а. педагогічного та інженернопедаго
гічного профілю й створення корпоративного каталогу бібліотек освітян
ської мережі на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Це рішення
враховано також у плані спільної діяльності МОН України і НАПН України
на 2007–2010 рр. [22].
Бібліотеки вищих навчальних закладів педагогічного та інженернопеда
гогічного профілю належать до наукових спеціальних бібліотек освітньої
галузі і є складовою мережі бібліотек МОН України та НАПН України на чо
лі з головним науковометодичним та координаційним центром – Держав
ною науковопедагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинсько
го. У 2008 р. мережа бібліотек ВНЗ ІІІ–ІV р.а. становила 29 бібліотек, серед
яких: 23 бібліотеки педагогічних, гуманітарнопедагогічних, гуманітарних
ВНЗ ІІІ–ІV р. а. та 6 бібліотек університетів класичного типу.
Упродовж останнього десятиріччя в розвитку вищої педагогічної освіти
спостерігається тенденція перетворення педагогічних інститутів на педаго
гічні університети, трансформація педагогічних університетів у багатопро
фільні університети класичного типу, серед структурних підрозділів яких –
педагогічні та гуманітарні інститути, факультети, ВНЗ І–ІІ р. а. – училища
та коледжі. Упродовж 2009 р. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського бу
ли здійснені заходи, спрямовані на розширення мережі бібліотек вищої
школи педагогічного профілю.
Одним із головних напрямів діяльності бібліотек ВНЗ ІІІ–ІV р. а. педаго
гічного та інженернопедагогічного профілю є формування галузевого доку
ментноінформаційного ресурсу, оскільки саме документні ресурси є осно
вою інформаційного забезпечення навчальної та наукової діяльності всіх
підрозділів ВНЗ та інформаційноаналітичного забезпечення керівництва.
Основними характеристиками фонду бібліотеки є його обсяг, інформатив
ність відповідно до запитів користувачів і постійне оновлення. Він за своїм
складом повинен забезпечувати виконання інформаційної, культурної й ос
вітньої функцій книгозбірні.
Як зазначено в «Положенні про бібліотеку вищого закладу освіти», біблі
отека ВНЗ «формує бібліотечні фонди згідно з навчальними планами, прог
рамами та тематикою наукових досліджень вищого навчального закладу
шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літера
тури, періодичних, аудіо, відео видань, СD, DVD дисків та електронних
баз даних, вироблених як в Україні, так і за кордоном» [21]. Відповідно до
«Положення про мережу освітянських бібліотек МОН України та АПН Ук
раїни» «наукові бібліотеки вищих навчальних закладів (ВНЗ) ІІІ–ІV р. а.
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педагогічного та інженернопедагогічного профілю забезпечують інформа
цією навчальновиховний процес та науководослідну роботу професорсько
викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів даного ВНЗ.
Фонди цих книгозбірень є багатогалузевими, основну частину їх станов
лять: документи педагогікопсихологічного спрямування та із суміжних га
лузей знань (історикоправового, народознавчого та ін.), дисертації, захи
щені у цьому навчальному закладі, автореферати дисертацій, навчальна лі
тература та наукові видання, книги з методики викладання навчальних
предметів у навчальних закладах, вітчизняні та іноземні фахові періодичні
видання тощо» [20]. Необхідно відзначити, що комплектування вишів
ських бібліотек має деякі тільки їм властиві особливості, що передбачають
формування фонду документів у двох напрямах: змістовому та кількісному.
Що стосується змістового аспекту формування фонду, то найважливішим
принципом є його профілювання, тобто відповідність профілям підготовки
фахівців, навчальним планам і програмам. Кількісний аспект залежить від
контингенту студентів і визначається ліцензійними нормативами забезпе
чення їх науковою та навчальнометодичною літературою.
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та «Ліцензійних умов
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти» (наказ МОН України від
19.01.04 р.) ставиться завдання про впорядкування роботи щодо забезпе
чення навчального процесу навчальнометодичною літературою з метою
підвищення якості освіти. Одним із критеріїв для отримання ВНЗ ліцензії
та акредитації є відповідність фонду бібліотеки завданням вишу, причому
насамперед навчальним. У зв’язку з цим моделювання і формування науко
воосвітніх ресурсів та інформаційне забезпечення навчального процесу є
одними з найактуальніших завдань вищого навчального закладу та його
бібліотеки.
Варто зазначити, що у кожному ВНЗ освітній процес має свої особливості,
які визначаються специфікою напрямів науковометодичної роботи, квалі
фікацією викладацького складу, наявністю наукових шкіл, зв’язками з під
приємствами та науковоосвітніми установами, організацією і забезпечен
ням самостійної роботи студентів тощо.
Аналіз матеріалів, надісланих бібліотеками вищезазначених ВНЗ до
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, зокрема щодо формування та
збереження документів, дає підстави зробити висновок, що хоча фонди да
них книгозбірень мають універсальний характер, але перевага у їх форму
ванні надається документам із педагогіки і психології та з питань бібліоте
кознавства, бібліографознавства, книгознавства, що комплектуються з тра
диційних джерел. Основним джерелом книгопостачання бібліотек ВНЗ ІІІ
ІV р. а. педагогічного та інженернопедагогічного профілю є видавничі ор
ганізації різних форм власності, які діють на ринку навчальної книги Укра
їни для вищої школи: «Академія», «Академвидав», «Вища школа», «Ли
бідь», «Знання», «Кондор», «Центр навчальної літератури», «Наукова дум
ка», «Освіта», «Педагогічна преса», «Вікар», вишівські видавництва, зок
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рема Видавничій дім «КиєвоМогилянська академія», «МАУП», «Видав
ництво Європейського університету», «Політехніка», «Україна», «КНЕУ»,
«Львівська політехніка», «Університетська книга» та ін. [6].
Вивчення стану документноінформаційних ресурсів бібліотек ВНЗ педа
гогічного та інженернопедагогічного профілю свідчить, що проведена ними
робота з формування фонду позитивно вплинула на динаміку їхнього росту
упродовж дослідженого періоду. У 2007 р. він становив 13 377 149 прим.,
а на 1.01.2010 р. – 21 750 177 прим. (у т. ч. 6 125 890 прим. – фонди бібліо
тек, обсяги яких у 2010 р. враховано вперше). Найбільші фонди сьогодні
мають бібліотеки: Чернівецького НУ ім. Ю. Федьковича – 2 632 772 томи,
Національного ПУ ім. М. П. Драгоманова – 1 235 737 томів, Ніжинського
ДУ ім. М. В. Гоголя – 1 024 689 томів, Сумського ДПУ ім. А. С. Макаренка –
975 651 том, Кам’янецьПодільського ДУ ім. І. Огієнка – 940 319 томів, Ук
раїнської інженернопедагогічної академії – 899 609 томів. Одним із най
важливіших стратегічних завдань на сучасному етапі модернізації системи
вищої освіти України є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні
міжнародних вимог. Суттєвий вплив на якість освіти має науковометодич
не забезпечення сучасного освітнього процесу, що здебільшого визначаєть
ся рівнем забезпечення підручниками та навчальнометодичними посібни
ками. Обсяг навчальних документів у фондах бібліотек ВНЗ у середньому
становить 41 %.
Один із найсуттєвіших недоліків забезпечення навчального процесу у ви
щій школі – це відсутність єдиної програми, в якій би була викладена стра
тегія забезпечення вищих навчальних закладів навчальною літературою,
виходячи з потреб у ній, а не з наявних бюджетних можливостей МОН Ук
раїни. Значну роботу в цьому напрямі проводять безпосередньо у навчаль
них закладах. Практично в усіх ВНЗ є видавничі центри, що забезпечують
першочергові потреби студентів та викладачів у навчальній літературі. Са
ме завдяки ініціативі керівників навчальних закладів, активній праці на
уковопедагогічних колективів і підтримується сьогодні задовільний рі
вень методичного забезпечення навчального процесу. Нормативними доку
ментами з ліцензування й акредитації ВНЗ визначено нормативи співвід
ношення наукової та навчальної літератури (фонд навчальної літератури
повинен становити 60 % від загального обсягу). До показників діяльності
бібліотеки, які враховуються при проведенні акредитації, поряд з іншими
відносяться і такі: загальний фонд бібліотеки (всього томів), частка нав
чальної літератури українською мовою; середня кількість томів навчаль
ної літератури, яка припадає на одного студента денної форми навчання;
середня кількість томів наукової літератури, яка припадає на одного нау
ковопедагогічного працівника. За даними Міністерства освіти і науки
України, в середньому забезпеченість студентів навчальними книгами
становить 73 %: соціальногуманітарний напрям – 92 %; економічний
напрям – 89 %; природничоматематичний напрям – 68 %; інженерно
технічний напрям – 62 %.
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У 2009 р. Міністерством освіти і науки України розроблено галузеву прог
раму «Підручник вищої школи», яка розрахована на 2010–2012 рр. та міс
тить понад 500 назв навчальнометодичної літератури. Програмою передба
чається створення системи моніторингу потреб у підручниках і посібниках,
видання нового покоління україномовних підручників із метою повного за
безпечення ними вищих навчальних закладів до 2010 р. Однак, як зазнача
лося на робочій нараді МОН України із питань видання навчальнометодич
ної літератури для ВНЗ 3 червня 2010 р., ця програма не функціональна і
потребує принципового перегляду. За два останні роки через брак коштів за
рахунок державного бюджету не було видано жодної назви навчальної літе
ратури. Учасники зазначеної наради висловили думку про необхідність роз
робки каталогу необхідної і обов’язкової літератури для вищої школи та
план її першочергового видання, створення творчих колективів для підго
товки підручників загального користування і повного забезпечення вищих
навчальних закладів підручниками відповідно до профілю підготовки фа
хівців.
Протягом останніх років в умовах динамічного розвитку університетів та
інших ВНЗ ІІІ–ІV р. а. педагогічного та інженернопедагогічного профілю,
відкриття нових факультетів, ліцензування нових спеціальностей, що веде
до включення до навчальних планів нових навчальних дисциплін, на тлі нес
тійкого бюджетного фінансування бібліотеки приділяють особливу увагу на
уково обґрунтованому комплектуванню своїх книжкових фондів та попов
ненню їх сучасною літературою. Адже надзвичайно важливою умовою роз
витку інформаційних ресурсів є щорічне поповнення бібліотечних фондів.
Пріоритет надається документам із питань розвитку вітчизняної та світо
вої педагогічної науки, менеджменту і маркетингу в освіті, нових педагогіч
них технологій та інноваційних підходів до професійної підготовки педаго
гічних кадрів, матеріалам про педагогівноваторів, документам із питань
бібліотекознавства та бібліографознавства. Бібліотеки ВНЗ забезпечують
навчальний та науковий процес джерелами оперативної інформації – пері
одичними та продовжуваними виданнями, особливо з педагогікопсихоло
гічних питань. Однак в умовах обмеженого фінансування, постійного здо
рожчання газет та журналів книгозбірням ВНЗ не завжди вдається розши
рювати свій репертуар.
Картотеки книгозабезпеченості є основним довідковим апаратом для чіт
кої організації забезпечення користувачів бібліотеки навчальною літерату
рою, інструментом обробки значних інформаційних масивів. Актуальність
моніторингу книгозабезпеченості постійно зростає через необхідність якіс
ного управління формуванням і використанням навчальних фондів вишів
ської бібліотеки. Саме картотека книгозабезпеченості сприяє ефективному
комплектуванню, використанню видань, допомагає визначити пріоритети в
комплектуванні фонду, раціонально використати кошти, впливає на процес
університетського книговидання, допомагає оперативно обслуговувати сту
дентів, готувати комплекти навчальної літератури тощо.
158

Практика свідчить, що ефективне управління інформаційними ресурса
ми у бібліотеках вищої школи можливе лише за умови тісної співпраці з
професорськовикладацьким складом, особливо стосовно поточного ком
плектування. Формування списків основної та додаткової літератури з нав
чальних дисциплін, моніторинг забезпечення нею студентів, визначення
потреб у доукомплектуванні – ось неповний перелік завдань, в яких перети
наються інтереси працівників бібліотеки і викладачів.
Аналіз щорічних надходжень нових документів до фондів бібліотек свід
чить про тенденцію зростання цих показників. Так, протягом 2009 р. до біб
ліотек ВНЗ надійшло 399 898 прим., тоді як у 2008 р. – 270 020 прим. По
казник книгозабезпеченості зріс до 63,6 % (61,2 % у 2007 р.) через змен
шення кількості користувачів. Понад 46 % нових надходжень становлять
навчальні видання.
Динаміка надходжень до фондів різних бібліотек має нерівномірний ха
рактер, причиною чого є нестабільність фінансування. Державні зо
бов’язання МОН України щодо забезпечення бібліотек ВНЗ підручниками
виконуються на 25–30 %. Невирішеною залишається питання обов’язково
го примірника видань, оскільки серед його отримувачів в Україні немає
жодної університетської бібліотеки.
Особливо гостро стоїть проблема поповнення фонду науковими видання
ми. Надходження їх незначні, не рахуючи наукових журналів, водночас
ставиться завдання збільшення фондів наукової літератури, включаючи
цифрові повнотекстові колекції. Доступ до таких ресурсів у вишівських біб
ліотеках в даний час обмежений або відсутній взагалі. Бібліотеки педагогіч
них ВНЗ використовують переважно проекти: «Джерело» – український
реферативний журнал; «Ліга: Закон» – повнотекстова законодавча база; ро
сійські політематичні БД «ІНІСН», реферативні та повнотекстові БД
«ВІНІТІ» [16].
Відмінною рисою комплектування бібліотек ВНЗ упродовж останніх ро
ків є розширення всіх можливих та вибір найбільш ефективних джерел по
повнення бібліотечних фондів, традиційними серед них залишаються бюд
жетні та позабюджетні кошти навчальних закладів (понад 25 % надход
жень), надходження навчальної та навчальнометодичної літератури від
МОН України та видавничих структур вишів (25,3 %); активно використо
вуються крім традиційних джерел (книжкові магазини) й альтернативні,
а саме налагодження безпосередніх зв’язків із видавництвами та книготор
говельними організаціями, книгообмін з іншими бібліотеками та установа
ми, дарування користувачів, приватних фірм, спонсорів, благодійників
(16,8 %). Показник надходжень до бібліотек ВНЗ літератури від обмінноре
зервних фондів на умовах документообміну (0,98 %) свідчить про те, що це
джерело поповнення фондів використовується ще не повною мірою. Актив
но використовують книгообмін для поповнення своїх фондів НБ Волинсько
го НУ ім. Лесі Українки – 887 прим., НБ Кам’янецьПодільського НУ іме
ні І. Огієнка – 600 прим., бібліотека Української інженернопедагогічної
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академії – 469 прим., НБ Чернігівського НПУ ім. Т. Шевченка – 345 прим.,
НБ Національного ПУ ім. М. П. Драгоманова – 332 прим.
Відносно високий відсоток (понад 8 %) надходжень видань, прийнятих
від читачів на заміну загублених, свідчить про недостатній рівень відпові
дальності користувачів бібліотек за збереження бібліотечних фондів.
Проаналізувати розподіл нових надходжень за галузями знань не виявля
ється можливим, оскільки не всі бібліотеки здійснюють розподіл фонду за
галузевою структурою. Понад 70 % літератури, що надійшла до бібліотеч
них фондів, – видано державною мовою, 15,2 % – російською, 3,62 % – ін
шими мовами. Незважаючи на труднощі з комплектуванням, за 2009 р.
фонди університетських бібліотек порівняно з 2008 р. зросли на 2 207 138
прим. документів. Кількість документів на електронних носіях за 2009 р.
збільшилась майже на 55 % і становить понад 18 тис. одиниць.
Нові надходження у 2009 р. – лише 1,8 % від сукупного обсягу фонду.
Тобто, процес оновлення бібліотечних фондів бібліотек ВНЗ відбувається
повільно, внаслідок чого постійно зростаючі фахові інформаційні потреби
користувачів задовольняються лише частково.
Сьогодні тенденції розвитку бібліотечноінформаційних технологій та й
діяльності бібліотеки в цілому вже неможливо уявити без електронних ін
формаційних ресурсів, що спонукає до формування електронних бібліотек
(ЕБ). Створення ЕБ безпосередньо пов’язано з формуванням політематич
них та багатовидових електронних інформаційних ресурсів, ефективність
чого залежить від упровадження новітніх інформаційних технологій у про
цеси створення електронних документів та формування пошукових інфор
маційних масивів із вторинною інформацією про першоджерела та метаін
формацією [3].
Формування ЕБ книгозбірень вищої школи здійснюється шляхом переве
дення в електронний формат інформаційних джерел, уже наявних на різ
них носіях, насамперед, паперових; застосування та багатоаспектного вико
ристання інформації, яка відразу виробляється в електронної формі: різно
манітні електронні документи, записи інформаційних баз даних тощо. Од
ним із напрямів формування інформаційноресурсних складових елек
тронних бібліотек є використання інтернетресурсів.
Запровадження нових технологій сприяє трансформації внутрішньої біб
ліотечної технології, форм і методів обслуговування користувачів. Якість
інформаційнобібліографічного обслуговування багато в чому залежить від
наповнення електронних каталогів (ЕК). Загальний обсяг ЕК бібліотек ВНЗ
ІІІ–ІV р. а. педагогічного та інженернопедагогічного профілю за 2009 р.
зріс майже на 1 млн і на 01.01.2010 р. становить понад 3 млн записів. ЕК ве
дуть 90 % книгозбірень.
Довідковобібліографічний фонд в його звичайному вигляді доповнюється
і замінюється еджерелами, які створюють основу для виконання різнома
нітних запитів користувачів. Дуже широко використовуються в універси
тетських бібліотеках такі види електронних джерел, як бази даних (БД).
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Обсяг власних БД на початок 2010 р. у бібліотеках ВНЗ освітянської мере
жі становить 3 млн 260 тис. записів. Внутрішні БД формуються для забезпе
чення в найближчому електронному доступі оперативної інформації, по
трібної як студентам (навчальнометодичні матеріали, спеціальна і загаль
на література, довідники), так і викладачам (автореферати дисертацій, пе
ріодика). Частина БД відбиває суто бібліотечні сервіси (каталоги, покажчи
ки, нові надходження, художня література), інші є загальноінформаційни
ми (праці викладачів і студентів, наукові видання і конференції ВНЗ).
Сьогодні все більше бібліотек активно долучається до створення елек
тронної бібліотеки (Бердянського ДПУ, Вінницького ДПУ ім. Михайла Ко
цюбинського, Національного ПУ ім. М. П. Драгоманова, Переяслав
Хмельницького ДПУ ім. Г. Сковороди, Київського ПУ ім. Бориса Грінчен
ка, Мелітопольського ДПУ ім. Б. Хмельницького, Хмельницького НУ, Тер
нопільського НПУ ім. В. Гнатюка, Української інженернопедагогічної
академії, Чернігівського ДПУ ім. Т. Шевченка, Прикарпатського НУ імені
В. Стефаника та ін.). Важливим є професійно грамотне та повноцінне пред
ставлення електронних продуктів та послуг бібліотек ВНЗ у мережі Інтер
нет. Бібліотечні вебсайти відіграють особливу роль в довідковобібліогра
фічному обслуговуванні користувачів.
Формування ЕК окремих бібліотек, забезпечення оперативного доступу
до бібліотечноінформаційних ресурсів як власного виробництва, так і
придбаних вимагає координації зусиль для найбільшої ефективності проце
су. У цьому зв’язку питання співпраці та координації зусиль бібліотек для
реалізації корпоративних проектів набуває особливого значення.
Сьогодні актуальною є проблема організації тісної інформаційнокомуні
каційної взаємодії бібліотек щодо формування і зберігання як друкованих,
так і електронних науковонавчальних ресурсів; формування комплексу
предметноорієнтованих БД з реферативною, фактографічною та оглядово
аналітичною інформацією; створення комунікаційних навігаторів у вигля
ді каталогів, путівників, порталів тощо [28].
Інноваційним напрямом роботи бібліотек ВНЗ упродовж 2009–2010 рр.
була їх участь у науковому проекті ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинсько
го «Науковометодичні та організаційні засади інформаційноаналітичного
забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України» (наук. керів
ник – О. М. Яценко, к. і. н.), у межах якого бібліотеки ВНЗ ІІІ–IV р. а. пе
дагогічного та інженернопедагогічного профілю почали створення сегмен
ту з психологопедагогічних питань загальнодержавної реферативної БД
«Україніка наукова», надаючи реферативну інформацію про публікації з
періодичних та продовжуваних видань, підготовлені у ВНЗ. Однак зазначе
ні книгозбірні ще дуже повільно долучаються до створення вищезазначено
го. На кінець 2010 р. лише п’ять наукових бібліотек взяли участь у цьому
архіважливому проекті. Але за цим майбутнє.
Актуальним завданням бібліотек ВНЗ для успішного задоволення ін
формаційних потреб користувачів є інтеграція інформаційних ресурсів із
161

психологопедагогічних питань і координація їх діяльності на рівні регіо
ну та держави. Початком цього став обмін бібліографічними записами ана
літичного розпису періодичних видань для поповнення електронного ка
талогу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та ЕК бібліотекучасниць.
Проте сьогодні серед учасників даного проекту поки що лише декілька
бібліотек ВНЗ ІІІIV р. а. педагогічного та інженернопедагогічного
профілю, зокрема: Вінницького ДПУ ім. М. Коцюбинського, Кіровоград
ського ДПУ ім. В. Винниченка, Маріупольського ДГУ, Миколаївського ДУ
ім. В. О. Сухомлинського, Чернівецького НУ ім. Ю. Федьковича. Також у про
екті беруть участь Миколаївська науковопедагогічна бібліотека, бібліоте
ки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,
Кримського гуманітарного університету, Південноукраїнського регіональ
ного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Система управління інформаційними ресурсами спрямована на підвищен
ня ефективності їх використання. Саме від стану і розвитку інформаційно
бібліографічного обслуговування залежить ефективне використання інфор
маційного ресурсу, доступ до знань, найбільш повноцінне задоволення інфор
маційних запитів користувачів. Збільшення ролі електронних документів не
змінює кардинально головної функції бібліотеки як гаранта загальнодоступ
ної інформації, але друковані видання вже не є найзатребуванішими джере
лами інформації для сучасного користувача, про що свідчать статистичні по
казники роботи бібліотек у 2009 р. За результатами діяльності бібліотек ВНЗ
педагогічного та інженернопедагогічного профілю у 2009 р.: обслуговано
333 624 користувачі за єдиною реєстрацією; налічено 9 млн 432 тис. відвіду
вань; документовидача становила майже 22 млн прим.
Порівняльний аналіз показників відвідувань і книговидачі за 2008 і
2009 рр. засвідчує помітне зниження цих показників майже в усіх бібліо
тек, що зумовлено низкою об’єктивних чинників, а саме: тенденцією змен
шенням контингенту студентів як заочної, так і денної форм навчання; у
зв’язку з недофінансуванням бібліотеки не мають змоги забезпечувати літе
ратурою нові спеціальності (не вистачає сучасних українських підручників
та української наукової літератури); можливістю одержання без значних
зусиль необхідної інформації через Інтернет; роботою бібліотеки в закри
тому режимі у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні (листопад
2009 р.), карантинні заходи збіглися з періодом активного відвідування
студентами бібліотеки; активним використанням ресурсів Інтернет поза ме
режами книгозбірень, збільшення кількості повнотекстових підручників з
основних дисциплін в електронному варіанті на сайтах бібліотек, до яких є
доступ з локальної мережі навчального закладу. На тлі помітного зниження
кількості читачів і відвідувань значно збільшилась кількість віртуальних
відвідувань: з 77 873 у 2007 р. до 739 732 у 2009 р.
Нині у бібліотеках ВНЗ ІІІ–V р. а. активно впроваджуються та популяри
зуються бібліотечноінформаційні ресурси, створюються нові масиви влас
них електронних продуктів, використовується широкий спектр лінгвістич
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них технологій інформаційного пошуку та надається широкий доступ до ін
формації. Діяльність бібліотек традиційно спрямовується на створення біб
ліографічної продукції, яка в науковій діяльності та навчальному процесі
забезпечує оперативне інформування щодо нових надходжень, бібліографу
вання творчого доробку фахівців ВНЗ, інформаційне забезпечення навчаль
них дисциплін та тем наукових досліджень.
Через брак засобів комунікацій, коштів та кадрів бібліотеки ВНЗ не зав
жди мають можливість використовувати у своїй роботі і таку форму обслу
говування користувачів, як міжбібліотечний абонемент (МБА). Аналіз ма
теріалів цих бібліотек показав, що лише 50 % бібліотек – користувалися
можливостями МБА для обслуговування своїх читачів і у 2009 р. ними бу
ло отримано 2 251 документ, передано іншим бібліотекам 683 документи.
З метою підтримки наукової цінності фонду передбачається систематичне
проведення аналізу його використання, виявлення і вилучення його пасив
ної частини. В університетських бібліотеках списання відбувається рідше,
ніж, скажімо, у публічних, лише тоді, коли справді відчувається брак міс
ця або коли суттєво змінюються навчальні плани і припиняється викладан
ня якогось предмета. Відбір видань для списання є нелегкою, неоднознач
ною, але важливою функцією управління фондом.
Норматив вилучення невикористовуваних видань – 7–8 % від загального
фонду. Протягом 2009 р. з фондів бібліотек було вилучено 273 228 прим. мо
рально застарілих, непридатних для використання та втрачених користува
чами документів, що становить 1,3 % від загального обсягу документноін
формаційних ресурсів.
Великого значення у загальнодержавному масштабі надається збережен
ню бібліотечних фондів. Значна увага приділяється запобіганню читацької
заборгованості. У роботі використовуються традиційні форми та методи:
проведення бесід про правила користування бібліотекою та відповідальність
за збереження літератури; опрацювання наказів про переміщення контин
генту студентів; надсилання листівнагадувань боржникам; надсилання
списків боржників студентів денної форми навчання у відповідні деканати
тощо. Ефективним способом ліквідації читацької заборгованості є штрафні
санкції за затримку літератури понад визначений термін, які застосовують
деякі бібліотеки: Української інженернопедагогічної академії, Маріуполь
ського, Горлівського ДПІ іноземних мов та ін.
Комісії зі збереження фонду бібліотек вирішують питання захисту бібліо
течного фонду в усіх технологічних процесах його формування.
Рідкісні та цінні документи у фондах бібліотек ВНЗ педагогічного та
інженернопедагогічного профілю становлять близько 1 %. Значні колек
ції рідкісних і цінних видань мають: НБ Чернівецького НУ ім. Ю. Федькови
ча – 71 428 од. зб., НБ Кам’янецьПодільського НУ ім. І. Огієнка – 24 415 од.
зб., НБ Тернопільського НПУ ім. В. Гнатюка – 21 575 од. зб., бібліотека
Південноукраїнського НПУ ім. К. Д. Ушинського – 10 000 од. зб., бібліотека
Полтавського ДПУ ім. В. Г. Короленка – 9 839 од. зб. Значення рідкісних і
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цінних видань як важливого наукового джерела, що дає сучасникам цінні
відомості з питань педагогіки, психології, літератури, мови, етнографії, іс
торії, важко переоцінити.
Особливої уваги потребують питання захисту рідкісних і цінних видань,
створення страхових копій, внесення даних про ці видання до Державного
реєстру, що входить до програми «Пам’ять світу», створення банку руко
писних книг і стародруків.
Надійному зберіганню фондів значно мірою сприяє створення оптималь
ного режиму безпеки, розширення площ сховищ відповідно до встановле
них нормативів, удосконалення матеріальнотехнічної бази бібліотек.
Слід зазначити, що протягом останніх років відбулися зміни, пов’язані з
покращанням стану матеріальнотехнічної бази бібліотек педагогічних ви
шів, а саме було проведено ремонти окремих бібліотек, закуплені бібліотеч
ні меблі та обладнання.
Низка бібліотек повідомили про часткове покращання стану матеріально
технічної бази, про комплекс робіт, спрямованих на забезпечення норма
тивного, санітарногігієнічного та протипожежного режиму зберігання до
кументноінформаційних ресурсів. Однак стан приміщень багатьох книго
збірень не відповідає вимогам чинних інструкцій та правил.
Значна кількість бібліотек потребують розширення площ для збереження
фондів. 12,6 % бібліотечних приміщень потребують ремонту, в аварійному
стані знаходиться 2,5 % площ.
У багатьох ВНЗ через перевантаженість книгосховищ, обмеженість площ
абонементів та з метою наближення інформації до користувача оформлені
відповідним чином і функціонують бібліотечні пункти на університетських
кафедрах та методичних кабінетах.
В умовах формування інформаційного науковоосвітнього простору в кон
тексті Болонської конвенції виокремлюються такі стратегії управління ін
формаційними ресурсами бібліотек:
• визначення підходів, інструментів, методів формування ресурсної бази
інформаційного забезпечення науковоосвітнього процесу ВНЗ на різних
рівнях: національному, регіональному, інституційному.
• формування документноресурсної бази бібліотеки первинними і вто
ринними документами відповідно до поточних і перспективних інформа
ційних потреб користувачів;
• вивчення структури інформаційних ресурсів бібліотеки щодо її відпо
відності потребам навчального і наукового процесів вишу;
• визначення місця повнотекстових, бібліографічних і реферативних баз
даних у структурі інформаційних ресурсів бібліотеки;
• формування комплексу власних електронних наукових ресурсів у ви
гляді енциклопедії науковоосвітніх сайтів, електронних бібліотек, репози
таріїв, розподілених банків знань та баз даних (бібліографічних, аналі
тичних, фактографічних), електронних журналів та електронних копій
друкованих наукових видань тощо;
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• створення комфортного інформаційноосвітнього середовища для ко
ристувачів на основі розширення доступу до інформації; підвищення ефек
тивності використання ресурсів бібліотеки; надання доступу до світових на
уковоосвітніх електронних ресурсів;
• здійснення моніторингу відповідності інформаційних потреб користу
вачів ресурсам бібліотеки; проведення наукового багатоаспектного аналізу
складу інформаційних ресурсів, їх використання;
• створити умови для трансформації бібліотек зі сховища книг та власни
ка фондів у сервісні організації, які задовольняють інформаційні потреби
користувачів із залученням різноманітних ресурсів.
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