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Актуальність теми дослідження. Дисертаційне дослідження Шендрик 

Ольги Олегівни присвячене актуальній проблемі міжнародного співробітництва 

публічних бібліотек України у 90-ті роки XX ст. - початок XXI ст. Дисертація 

представляє значимий суспільний інтерес,оскільки процеси державотворення 

побудови громадянського суспільства, означені процесами входження України 

в загальносвітовий культурний простір, стратегією інтеграцій з європейським 

співтовариством. Саме такі кардинальні зміни в соціально-культурному 

просторі визначили загальноєвропейські тенденції розвитку публічних 

бібліотек, як і всієї інформаційної сфери. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана відповідно до комплексної програми наукових досліджень Київського 

національного університету культури і мистецтв «Актуальні проблеми 

інформаційно-комунікаційної науки й освіти» (номер державної реєстрації 

0118U100212), науково-дослідної теми кафедри інформаційних технологій 

КНУКіМ «Трансформація бібліотечної науки, освіти і професії в демократичній 

Україні». 

У формулюванні автора мета дослідження - проаналізувати та 

узагальнити теоретико-методологічні засади дослідження міжнародного 

співробітництва публічних бібліотек України, з'ясувати основні напрями й 

особливості його розвитку в 90-х pp. XX ст. - на поч. XXI ст. 



Завдання дисертаційної роботи спрямовані на: уточнення сутності 

базових понять предметної сфери дослідження; обґрунтування джерельної бази; 

розкриття особливостей державної культурної політики із розвитку 

міжнародного співробітництва українських публічних бібліотек; аналіз 

особливостей реалізації міжнародних проектів у функціонуванні публічних 

бібліотек України; узагальнення досвіду громадських організацій в актуалізації 

міжнародних зв'язків українських книгозбірень; виявлення проблем та 

визначення пріоритетних напрямів розвитку щодо активізації міжнародного 

співробітництва публічних бібліотек України в умовах глобального 

комунікаційного простору. 

Об'єктом дослідження визначено міжнародне співробітництво бібліотек, 

предметом - основні напрями та особливості розвитку міжнародного 

співробітництва публічних бібліотек України. їх формулювання заперечень не 

викликає. 

Науковий рівень достовірності й обгрунтованості наукових 

положень, висновків і результатів, сформульованих у дисертації 

О. О. Шендрик, забезпечується вдало обраною теоретико-методологічною 

базою до осмислення міжнародного співробітництва публічних бібліотек 

України. Теоретичну базу дослідження склали публікації фахівців у галузі 

бібліотекознавства, соціальних комунікацій, книгознавства, джерелознавства, 

культурології, політології, державного управління, економіки, філософії, що є 

цілком виправданим. 

Обрання комплексу наукових підходів та методів дослідження дозволило 

автору вирішити всі завдання та отримати науково обґрунтовані висновки, які 

мають важливе науково-теоретичне і практичне значення для теорії 

бібліотекознавства та соціальних комунікацій. 

Достовірність одержаних наукових висновків визначає джерельна база 

дисертаційної роботи, зокрема нормативно-правові документи, ресурси 

міжнародних урядових та неурядових організацій, веб-сайти та звіти бібліотек. 

Список використаних джерел включає 265 назв. 



Наукова новизна одержаних результатів дисертації О. О. Шендрик 

полягає в тому, що це перше дослідження, у якому науково обґрунтовано 

потребу цілеспрямованої організації публічними бібліотеками України 

міжнародної співпраці як системної багатовекторної діяльності, спрямованої на 

налагодження сталої комунікаційної взаємодії із зарубіжними партнерами; 

доведено необхідність поступового компенсаторного заміщення традиційних 

форм міжнародної взаємодії інноваційними; з'ясовано роль і місце 

перспективних напрямів міжнародного співробітництва бібліотек, серед яких: 

електронний міжнародний документообмін; електронний міжнародний 

міжбібліотечний абонемент; дистанційні формати навчання та обміну 

міжнародним досвідом в онлайновому режимі; корпоративна співпраця із 

зарубіжними книгозбірнями стосовно генерування електронних 

бібліографічних та повнотекстових баз даних, зокрема у сфері поцифровування 

і збереження документних пам'яток загальносвітового культурного надбання. 

Удосконалено терміносистему предметної сфери «міжнародне співробітництво 

бібліотек». 

Повнота викладу основних результатів дисертації. Результати 

наукової роботи О. О. Шендрик доповідались на численних міжнародних та 

всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях. Основні 

теоретичні положення і результати дисертаційного дослідження викладені в 19 

одноосібних працях. 

Обсяг та зміст опублікованих праць свідчать про повноту викладу 

результатів дисертації у друкованих працях та апробації їх на конференціях 

різних рівнів. 

Особистий внесок здобувана. Дисертаційне дослідження виконано 

самостійно, наукові результати та висновки одержані дисертантом особисто. 

Значущість висновків здобувана для науки і практики полягають в 

узагальненні знань про міжнародне співробітництво публічних бібліотек, 

визначення основних напрямів та форм його розвитку, окресленні основних 

проблемних аспектів та визначенні напрямів активізації міжнародних зв'язків 



бібліотек. Теоретичні та практичні положення дисертації можуть бути 

використані в процесі планування, організації та реалізації всіх аспектів 

міжнародної співпраці публічних бібліотек України, для консолідації їхньої 

діяльності із зарубіжними партнерами, а також у системі перепідготовки й 

підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу. 

Як позитивний момент варто підкреслити впровадження основних 

результатів дослідження до навчального процесу Київського національного 

університету культури і мистецтв, що засвідчує акт про впровадження. 

Оцінка змісту дисертації. Структура дисертації підпорядкована логіці 

дослідження, його меті та основним завданням. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг дисертації - 225 сторінок, із яких 162 - основного тексту, що 

відповідає вимогам ВАК України до дисертаційних досліджень кандидатського 

рівня. 

У вступі (с. 20-26) дисертантом переконливо обґрунтовано актуальність 

обраної теми, подано відомості про зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами й темами, визначено мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження, 

охарактеризовано методи його проведення, розкрито наукову новизну, 

теоретичне і практичне значення одержаних результатів, особистий внесок 

здобувача, наведено дані про апробацію, публікації, структуру й обсяг 

дисертації. 

Перший розділ дисертації «Теоретико-методологічні засади дослідження 

проблеми міжнародного співробітництва публічних бібліотек України» (с. 27-

70) присвячений розкриттю теоретико-методологічних засад дослідження 

проблеми міжнародного співробітництва публічних бібліотек України. 

У підрозділі 1.1. О. О. Шендрик окреслила стан розробленості проблеми 

дослідження міжнародного бібліотечного співробітництва. Незважаючи на 

деяку описовість викладу матеріалу у даному підрозділі, автору вдалося 

узагальнити науковий внесок українських і зарубіжних учених у розвиток 

міжнародної бібліотечної взаємодії та довести потребу у проведенні 



комплексного вивчення міжнародного співробітництва публічних бібліотек 

України. Заслуговує уваги залучення наукових праць культурології, політології, 

державного управління, економіки, філософії для розкриття проблем 

міжнародної співпраці у бібліотечній сфери. 

Важливим здобутком підрозділу 1.2. є розширення сутнісних ознак змісту 

поняття «міжнародне бібліотечне співробітництво» на засадах поєднання 

визначень у термінологічних словниках, довідниках, енциклопедіях з 

науковими обґрунтуваннями дослідників міжнародного співробітництва. Такий 

підхід дозволив автору дисертаційної роботи обґрунтувати міжнародне 

бібліотечне співробітництво як цілісну систему взаємопов'язаних напрямів 

діяльності бібліотек із зарубіжними партнерами, спрямованих не лише на 

вирішення функціональних завдань, але й на корпоративне вирішення 

глобальних інформаційно-комунікаційних проблем світового співтовариства. 

Серед наукових результатів підрозділу 1.3. слід звернути увагу на 

виокремлення здобувачем декількох груп джерел: законодавчі та нормативно-

правові акти; статутні і програмні документи громадських міжнародних 

організацій, міжнародних благодійних фондів, публічних бібліотек; 

дисертаційні дослідження та наукові публікації; бібліотечні звіти; Інтернет-

джерела. 

Для досягнення мети і вирішення завдань дослідження О. О. Шендрик 

обрала комплекс методологічного інструментарію, що поєднує основні наукові 

підходи (соціокомунікативний, системний) та конкретні методи дослідження, 

що дозволило їй отримати виважені, науково обґрунтовані висновки. 

У другому розділі «Основні напрями та форми міжнародного 

співробітництва публічних бібліотек України» (с. 71-153) автором з'ясовано 

особливості державної культурної політики у сфері міжнародних зв'язків 

книгозбірень, досліджено стан реалізації бібліотеками міжнародних проектів, 

розглянуто діяльність міжнародних громадських організацій стосовно 

активізації міжнародної бібліотечної взаємодії; висвітлено сучасний стан 

міжнародної співпраці обласних універсальних наукових бібліотек України. 



Вагомим здобутком О.О. Шендрик у підрозділі 2.1. є аналіз основних 

регламентуючих документів щодо здійснення міжнародної культурної 

співпраці України, в результаті якого вона виявила позитивні й негативні 

аспекти, що впливають на стан і перспективи міжнародного співробітництва 

публічних бібліотек України. Серед перших автор виділила загальні 

положення, що сприяють міжнародному культурному обміну. До негативних 

вона віднесла суто декларативний характер чинної нормативно-правової бази. 

Також заслуговує уваги акцентування здобувачем на створенні державної 

установи «Український інститут» за прикладом діяльності Гете-інституту, 

Польського інституту, Британської ради, Французького інституту та інших, що, 

з однієї сторони розширяє можливості для інтеграції України у міжнародні 

культурні процеси, а з іншої - поглиблює умови для міжнародного 

бібліотечного співробітництва. 

У підрозділі 2.2. важливе значення має проведений автором дисертаційної 

роботи аналіз наймасштабніших міжнародних програм, проектів, ініціатив, до 

яких долучилися публічні бібліотеки України та які вплинули на суттєве 

підвищення якості бібліотечної діяльності загалом та міжнародних 

бібліотечних комунікацій зокрема. 

Цінними й цікавими є матеріали підрозділу 2.3., в якому дисертант 

розкриває співпрацю українських публічних бібліотек з громадськими, 

благодійними організаціями, товариствами, фондами національного та 

міжнародного рівнів. Це дозволило їй визначити не тільки коло таких 

організацій, але й обґрунтувати загальні та специфічні особливості 

міжнародного співробітництва у бібліотечно-інформаційній сфері. 

Поглиблений аналіз діяльності обласних універсальних наукових 

бібліотек України у підрозділі 2.4. дозволив О. О. Шендрик поряд з 

визначенням основних напрямів, форм та видів міжнародного бібліотечного 

співробітництва на сучасному етапі виявити проблемні зони міжкультурних 

комунікацій, серед яких: стандартизація бібліотечної діяльності та 

впровадження міжнародних стандартів, недостатня участь в реалізації 



корпоративних міжнародних проектів (Європейська цифрова бібліотека, 

Світова цифрова бібліотека, Міжнародної програми ЮНЕСКО «Пам'ять 

світу»), низький рівень міжбібліотечної мобільності щодо обміну досвідом. 

У третьому розділі дисертації «Пріоритетні напрями розвитку 

міжнародного співробітництва публічних бібліотек України» (с. 154-176) автор 

визначає основні негативні чинники, які гальмують здійснення міжнародного 

співробітництва публічних бібліотек на сучасному етапі розвитку країни та 

подає свою систему заходів щодо активізації міжнародного співробітництва 

публічних бібліотек України в умовах глобального комунікаційного простору, 

доведено необхідність застовування усіх комунікаційних каналів налагодження 

сталої комунікаційної взаємодії з зарубіжними партнерами як умови 

підвищення ефективності міжнародної бібліотечної співпраці. 

Особливе значення мають пропозиції автора дисертаційної роботи, 

зокрема стосовно: створення відділу або сектора міжнародних зв'язків 

бібліотек мережі Міністерства культури України у структурі Національної 

бібліотеки України імені Ярослава Мудрого; удосконалення нормативно-

правової бази міжнародного співробітництва; підвищення кваліфікації 

бібліотечних фахівців й вивчення іноземних мов. Безперечно, їх реалізація 

сприятиме активізації участі публічних бібліотек України у співпраці із 

зарубіжними колегами. 

Загальні висновки дисертаційного дослідження є корисними для 

бібліотечної сфери, підтверджені матеріалами теоретичного й емпіричного 

характеру, висновками до кожного із трьох розділів та створюють базу для 

розширення досліджень у сфері бібліотекознавства, теорії соціальних 

комунікацій. 

Відповідність автореферату дисертаційній роботі. Автореферат 

відповідає змісту дисертації, розкриває її основні положення, наукові висновки 
о 

і рекомендації. Його структура, наповнення й оформлення відповідають змісту 

роботи та вимогам до кандидатських дисертацій. 

І 



Разом з тим, слід зауважити, що в цілому позитивне враження від 

дисертаційної роботи не виключає деяких зауважень та побажань: 

1. У підрозділі 1.1. «Науково-теоретичні підходи до проблеми міжнародної 

співпраці публічних бібліотек України» автор звертається до 

характеристики публікацій відомих та провідних дослідників, які 

здійснили певний внесок у розробку та розвиток теорій і концепцій 

міжнародного бібліотечного співробітництва, що є цілком доречним. Але 

подачу матеріалу бажано було б чіткіше структурувати, що дозволило б 

уникнути описовості. Крім того, недостатньо уваги приділено аналізу 

зарубіжних публікацій, зокрема англомовних, присвячених висвітленню 

теоретичних і практичних аспектів досліджуваної проблеми. Залучення 

наукових праць сучасних зарубіжних дослідників, значно збагатило б 

роботу. 

2. Позитивно оцінюючи проведений аналіз міжнародного співробітництва 

публічних бібліотек України на різних етапах розвитку, слід зауважити, що 

в межах такого аналізу доречно було б передбачити здійснення 

порівняльної характеристики не тільки міжнародних комунікацій 

українських публічних, зокрема обласних універсальних наукових 

бібліотек, але й порівняти їх напрями й форми співпраці з бібліотечним 

досвідом міжнародного співробітництва в інших країнах. 

3. Безперечно, важливе значення має обґрунтування компенсаторного 

механізму нейтралізації негативних чинників, що блокують 

розгортання міжнародного співробітництва як багатовекторної 

комунікаційної взаємодії публічних бібліотек України із зарубіжними 

партнерами. Варто було б позначити більш чіткі рекомендації щодо 

практичних дій в цій площині. 

Проте зазначені зауваження не є визначальними, вони носять 

рекомендаційний характер і не знижують високого наукового рівня виконаної 

роботи. 



Оцінка наукової роботи в цілому. Загалом дисертаційна робота 

О. О. Шендрик є завершеним науковим дослідженням. За достовірністю 

отриманих результатів, новизною, теоретичною і практичною значимістю 

дисертація «Міжнародне співробітництво публічних бібліотек України (90-ті 

pp. XX ст. - поч. ХХІст.)» відповідає вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» щодо 

кандидатських дисертацій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 року № 576; Наказу Міністерства освіти і науки 

України від 12 січня 2017 року № 40; паспорту спеціальності; профілю 

спеціалізованої вченої ради. Відповідно до цього, автор дисертації - Ольга 

Олегівна Шендрик - заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 - книгознавство, 

бібліотекознавство, бібліографознавство. 
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