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СОЦІОКУЛЬТУРНА СФЕРА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ СВІТОГЛЯДНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ

Провідні культурні практики й естетичні сприйняття певного періоду утворюють
дискурс, який увиразнює загальні настрої, певний спосіб «діянь» і думок». Оскільки жоден із поширених термінів – пост-постмодернізм, транс-постмодернізм, пост-тисячоліть,
псевдомодернізм, метамодернізм – ще не набув загального визнання в науці, вважаємо,
що «commencement de siècle» – «початок століття» – найбільш адекватно розкриває сутність «тектонічних» зсувів у культурі.
«Початок століття» не пов’язаний з конкретними напрямами чи маніфестами, ідеться, скоріше, про певну «культурну домінанту», що виражає сутність культурного розвитку. Початок ХХІ століття, як і будь-якого іншого в історії світової культури, породжує
новий спосіб світовідчуття і світорозуміння. Дефініція «commencement de siècle» означає
нове, тобто «початок» як нове, вона антиномічна до більш поширеної в гуманітаристиці – «fin de siècle» (кінець століття), хоч протиставлення кінця і початку століть є відносним і навряд чи становить антитезу. Усе це спонукає осмислити, підсумувати, що є закономірним і культуротворчим, а що – минущим і випадковим.
Феномен «Сommencement de siècle» – це своєрідна евристична ознака новітніх явищ
в естетиці й культурі. Хронологічна межа між епохами завжди умовна, проте вона є: початок нового століття пробуджує сподівання, а завершення минулого – спонукає до підбиття підсумків. «Тектонічні» зсуви в культурі не відбуваються протягом кількох років, навіть кількох десятиліть. Зокрема ті, хто ще зовсім недавно заперечував постмодернізм,
сьогодні прагнуть скоріше забути про нього й пристати до будь-якого іншого явища, не
вбачаючи внутрішнього зв’язку між ними. Теоретики вважають, що невидимий вододіл
між сучасною культурою, постмодернізмом й історією людства не лише розмежовує,
а й поєднує їх. Ж. Дерріда стверджував, що в новітню добу проблема зв’язку часів, культур і традицій ще певний час буде привертати увагу дослідників, вона потребує нового
осмислення. Можливо, саме цей зв’язок часів має виражати ключове поняття, яке визначають по-різному: пост-постмодернізм (Т. Тернер), транс-постмодернізм (М. Епштейн),
пост-тисячоліть (Е. Ганс), псевдомодернізм (А. Кирби), метамодернізм (Т. Вермелен
і Р. ван ден Аккер). Оскільки жодне з них ще не набуло загального визнання, логічно визнати: нова епоха щойно розпочалася, і термін «commencement de siècle» – «початок століття» – найбільш адекватний для розуміння зсуву в культурі. За своїм значенням – це
символ нового, «початку» як нового.
Голландські культурологи Т. Вермейлен і Р. ван ден Аккер вважають, що є художні
твори, які вже не відповідають естетиці постмодернізму і потребують нової назви/дефініції. Вони стверджують, що запропоноване ними поняття «метамодернізм» надає можливість прояснити зміст нового художнього світовідчуття початку ХХІ століття. Про цю
ситуацію йдеться й у працях багатьох українських і зарубіжних дослідників. Зокрема,
А. Коклен. наголошує, що традиційні «текстообрази» змінено на «технообрази», інтерпретацію – на «вироблення», на інтереактивність, а це потребує новітнього естетичного
інструментарію.
Здається, постмодернізм відкрив, зруйнував і переспівав усе, що було до нього, створивши складну конструкцію з посиланнями на все – літературу, філософію тощо. Однак йому не вдалося наповнити її людськими емоціями – він спокійно препарує, плете, зав’язує вузли сюжетних ліній. Висловлюючись метафорично, постмодерний стан
в культурі – це своєрідний підготовчий етап перед «нездійсненою місією». Нині філософи і художники вважають «квантовість» модулем світосприйняття, передбачаючи
множинність світів, у яких усі можливі значення актуалізуються одночасно. «Квантовий стрибок» людської свідомості – це прагнення «тут-і-тепер» імовірнісно пояснити
усі можливості пізнання певних значень. Тут переважає «пояснювання», а не «розумін-
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ня», адже пояснювання – це функція пізнання, логічна процедура розгортання змісту
«нового» предмета, явища, події завдяки іншому, «наявному», що вже є достовірним
і очевидним. У цьому переконує виставка «Квантовий стрибок Шевченка» українського
художника О. Грехова, який, зобразивши поета в образах відомих діячів світової культури – М. Гоголя і С. Бендери, Е. Преслі і Ф. Кало, Дж. Горобця і Людини-павука, – поєднав
паралельні світи загальнолюдських цінностей. Історично розмежовані, вони утворюють універсальні аксіологічні максими, не пов’язані з конкретним суспільством чи національною традицією.
Новітні художні явища в сучасній культурі різноманітні й неоднозначні, а то й суперечливі за своєю сутністю, що нерідко породжує значні труднощі в їх зрозумінні, тлумаченні, й узагальненні. Якщо в мистецтві попередніх століть чітко окреслені певні естетичні напрями, оригінальність світовідчуття (зокрема постмодернізм), то протягом
перших десятиліть ХХІ століття набули поширення художні явища, які тяжіють до статичності, аподієвості, вони потребують аналізу, теоретичного осмислення й визначення.
У зв’язку з цим сучасні культурологи й мистецтвознавці все частіше наголошують на
медитативності, характерній для творчості багатьох митців. Медитативність, як правило, пов’язують із cуб’єктивно-особистісним зображенням картини світу, переосмисленої
крізь призму ідеалістичного бачення. З одного боку, це суб’єктивне начало може виявлятись у відображенні об’єктивного, реального світу, представляючи опозиційні сфери:
ідеалістичну – реалістичну. У певному сенсі, це властиво романтичним творам, зокрема
музичним, у яких опозиція об’єктивного і суб’єктивного відображена в конфліктній драматургії. З іншого, – медитативність може бути представлена і в «чистому вигляді», як
лірико-споглядальна, без жодного натяку на конфліктність. У цьому аспекті вона, як правило, пов’язана з ліричним висловлюванням, яке за тематичним матеріалом поєднується з ретроспективністю. Ця особлива стильова ознака безпосередньо пов’язана з медитативністю як «почуттям пам’яті». Ідеться про намір осмислити зв’язок часів, повернути
мистецтву гармонію одухотвореного інтонаційного ладу, протиставити морально-етичні цінності минулого духовній кризі сучасності.
Художні образи в медитативному мистецтві мають здебільшого спільні ознаки. Медитативна образність перебуває у своїй «віртуальній реальності», у світі, який живе за
особливими законами, які коригуються специфічними нормами часової організації: медитативний час – це те позачасся, яке дослідники визначають по-різному – «нульовий
час», «час споглядання», «зупинений час», «часовий вакуум». Ця особливість породжена
аподієвістю, підкресленою однорідністю, монолітністю «тематизму» й екстенсивністю
внутрішніх процесів медитативного поля, «притлумленістю», «затушованістю» емоцій.
Це художнє явище набуло поширення у світовому мистецтві на зламі тисячоліть, воно
породжене внутрішньою потребою митця відійти від зовнішньої подієвості, заглибитись у сферу споглядання сучасного світу в його всеохоплюючій позачасовості, яка не
припускає для персонажа жодної випадковості, події, руху, деталі. Такі твори навіть не
балансують на межі фарсу і трагедії, комедії і драми – вони перебувають одразу в усіх
стихіях, постаючи перед глядачем щоразу в іншій своїй іпостасі. Для них характерні:
стильова ретроспективність, ліричність висловлювання, статичність, безконфліктність,
адинамічність, емоційно-психологічна реактивність, відчуженість, апроцесуальність,
образна цілісність і тематична однорідність, зосередженість на елементах цілого. Їх стилістичні особливості – повторюваність, відкритість форми, віртуальність простору, уповільненість оповіді й сюжетної динаміки.
Медитативна відчуженість, споглядальність – це насправді не відхід у спекулятивні метафізичні сфери, а відстороненість від усього, що пригнічує особистість. Зрештою, така позиція виражає присутність людини, причому не абстрактної, «позачасової»,
а «людини конкретної» з конкретного середовища і культури. Важливо, що медитативність не нівелює індивідуальності творчого мислення художника, а увиразнює його
стильову своєрідність, спрямовану на вияв самоцінності людини, її індивідуальності, її
«приватності», як висловився у своїй Нобелевській промові поет «відсутності» Й. Бродський. Крім того, завдяки технологічному прогресу, мистецтво сьогодні стало не лише
доступним для будь-кого і будь-де, його сприйняття досягло рівня особистого, приватного переживання, висловлюючись метафорично, воно розчинилось серед людей. Саме
така індивідуальність сприйняття, і більше – прийняття і творення мистецтва кожною
людиною собі на втіху й задоволення, споріднюють його з медитативністю. Адже йдеться про особливий стан індивідуального досвіду, переживання й безпосереднього відгуку
душі сучасної особистості.
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Висновки. У новітню добу проблема зв’язку часів, культур і традицій потребує сучасного зрозуміння, цей зв’язок часів має виражатись ключовим поняттям, яке визначають як пост-постмодернізм, транс-постмодернізм, пост-тисячоліття, псевдомодернізм,
метамодернізм. «Початок століття» актуалізує філософську рефлексію, породжуючи рекурсію як спосіб організації системи, коли вона в окремі моменти свого розвитку може,
за відповідними правилами, утворювати змінені копії самої себе, взаємодіяти з ними
і включати їх у свою структуру. Нова епоха щойно розпочалася, і термін «commencement
de siècle» – «початок століття» – найбільш адекватний для пізнання зсуву в культурі. За
своїм значенням – це символ нового, «початку» як нового.
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ІДЕНТИФІКАТОРИ ЗМІСТУ ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ
БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ФАХІВЦЯ

Необхідність формування в суспільстві в цілому та в окремих його професійних групах
цифрової культури як найважливішої умови розбудови цифрової економіки зумовлює модернізацію системи підготовки кваліфікованих кадрів, радикальне оновлення принципів
та методик навчання, зорієнтованих на фахівця цифрової епохи. Переважна більшість науково-педагогічних працівників сучасних закладів вищої освіти підтримують концепцію
Девіда Прайса [1] щодо необхідності розбудови прозорої та відкритої системи навчання,
яку він обґрунтував у книзі «OPEN. How We’ll Live, Work and Lean in The Future» («Відчинено. Як ми будемо жити, працювати та навчатися в майбутньому»). Головний концепт
освіти майбутнього – це її опора на систему SOFT (Share, Open, Free, Trust), яка базується
на обміні знаннями, відкритості, свободі, довірі. Мета запровадження саме таких принципів організації навчання – це максимальна зацікавленість суб’єктів освітнього процесу
у цілеспрямованому й творчому опануванні знань в умовах колегіальної співпраці й співтворчості. Д. Прайс підкреслює, що успіх у навчанні й кар’єрному зростанні в умовах цифрового суспільства досягається перш за все завдяки командній роботі й оперативному
обміну інформацією в освітньому просторі. Швидкі темпи цифрової роботи потребують
системної командної взаємодії та прозорості, доступу до численних інформаційних джерел, їх оперативного аналізу, критичного сприйняття та творчого використання.
Ключовим фактором розбудови успішної професійної кар’єри бібліотечно-інформаційного фахівця в умовах цифровізації комунікаційного простору є формування в нього
на етапі оволодіння професією складових цифрової культури. Ідентифікаторами її змісту є наявність у випускника бакалаврату зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» цифрового світогляду, здатності до цифрового підприємництва та
цифрової творчості.
Під цифровим світоглядом варто розуміти глибоко вкорінені цінності, переконання,
норми, погляди, правила поведінки в цифровому просторі, що спіткають особу до раціонального та екологічного споживання цифрової інформації, участі у цифровому громадянстві та волонтерстві, дотриманні цифрового етикету та ефективної комунікації [2, 3].
Цифрове підприємництво передбачає володіння особою спеціалізованими навичками роботи з цифровими технологіями, що сприяють ефективному розв’язанню проблем
у професійній діяльності та бізнесі. Серед них базові знання з програмування, аналізу
та управління даними, Big Data та метаданні, цифрові медіа та комунікації, створення
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контенту та його кіберзахист. Аналіз запитів роботодавців щодо наявності у персонала
цифрових навичок дозволяє виокремити найзатребуваніші з них: володіння базовими
цифровими технологіями, зокрема веб 2.0-веб 4.0, контент-менеджмент; розробка прикладного програмного забезпечення; електронні бібліотеки та формування віртуального дослідницького середовища; опис електронних ресурсів та індексування метаданих;
ліцензування електронних ресурсів та управління доступом; управління авторськими
правами в мережевому просторі.
Цифрова творчість – це креативне використання цифрових технологій для генерації нових знань та інновацій. Високий рівень опанування цифрових технологій передбачає наявність творчих навичок для ефективної роботи в он-лайн-додатках та сервісах,
соціальних мережах та на веб-порталах, креативне подання інформації, кваліфіковане її
збирання, обробка, впорядкування, зберігання, аналіз та екстракція знань. Робота з великими обсягами цифрової інформації потребує високого рівня емоційного інтелекту, вміння концентруватися та управляти увагою, гнучкість, адаптивність, стресостійкість, здатність швидко перенавчатися, налаштування на постійний розвиток та вдосконалення.
Системне формування означених складових цифрової культури дозволить більш
ефективно здійснювати підготовку конкурентоспроможного інформаційного фахівця,
вкрай необхідного для розбудови в Україні цифрової економіки та суспільства знань.
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«ГНУЧКА» БІБЛІОТЕКА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Бібліотечна галузь в усьому світі сьогодні переживає кризу, спричинену необхідністю адаптації бібліотек до нових комунікаційних практик, пов’язаних із поширенням
і розвитком інтернет-технологій. Для бібліотечних фахівців актуалізується питання визначення напрямів цієї адаптації, від чого залежатимуть пріоритети їх діяльності і сфера докладання зусиль. Потреба в орієнтирах для бібліотечної трансформації обумовлює
необхідність вироблення типової моделі бібліотеки майбутнього, яка б ураховувала специфіку того середовища, в якому цій бібліотеці доведеться функціонувати, а саме – інформаційного суспільства, до особливостей якого відносять софтизацію, демасифікацію
і персоналізацію послуг, мережевість, «віртуалізацію», диференціацію та інтеграцію професій, зростання значення людського потенціалу.
Відомі футурологи М. Кастельс і Е. Тофлер, говорячи про специфіку організаційних
форм майбутнього соціуму обґрунтовують відповідно «мережеве підприємство» та
«гнучку фірму». За Е. Тоффлером, така організація припиняє «бути мулом» і перетворюється на «команду, що складається з тигра, зграї піраній, одного або двох міні-мулів і, хто
знає, може бути, навіть рою бджіл, які збирають інформацію» [1, 232–233]. На думку дослідника, «компанія, можливо, могла б мати всередині себе підрозділи монастирського
типу, які пишуть комп’ютерні програми; дослідницьку команду, організовану, як квартет
джазових імпровізаторів; шпигунську мережу зі своїми відділами, працюючу в рамках
закону і за правилами, які потрібно знати, щоб вести пошук можливостей злиття або
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придбань; групу збуту, організовану як високомотивоване «плем’я», зі своїми військовими піснями і емоційними ритуалами» [Там само].
Подальший відхід від принципу синхронізації в організації праці, широкі перспективи налагодження на основі сучасних інтернет-технологій дистантної взаємодії в рамках
бібліотечного обслуговування, забезпечення необхідної для реалізації маркетингового
принципу в управлінні відкритості структури та обумовленої цим адаптивності можливі
завдяки впровадження у практику теоретичної моделі гнучкої бібліотеки.
Гнучкість бібліотеки обумовлюється її відкритістю, що призводить до розмивання
рамок елементів відомої моделі бібліотеки, запропонованої Ю. Столяровим. У першу
чергу ідеться про простір бібліотеки (елемент моделі «Бібліотечний простір») як середовище, в якому, власне, відбувається бібліотечне обслуговування (у моделі Ю. Столярова його відповідником є матеріально-технічна база бібліотеки). В умовах цифровізації
і віртуалізації продуктів і послуг бібліотечний простір фізично виходитиме за межі бібліотечної будівлі (бібліотечного приміщення, яке функціонує як внутрішній бібліотечний простір) і включатиме, також, сегмент віртуального простору інтернет-середовища,
який створюється і контролюється бібліотекою, а також ті локації реального середовища поза бібліотечною будівлею, за допомогою яких бібліотека наближує свої продукти
і послуги до користувача (зовнішній бібліотечний простір).
Вибудуваний навколо бібліотечних ресурсів і продуктів елемент «Бібліотечний сервіс» слідом за бібліотечним простором набуває гнучкості за рахунок розширення номенклатури бібліотечних продуктів і послуг.
Створення нових продуктів і послуг, які, відповідно до принципу персоналізації, були
б адресно спрямовані на задоволення потреб конкретного користувача або певної соціальної групи, потребує відповідних компетентностей бібліотечних кадрів. Останнє
актуалізує навчання бібліотечних працівників протягом життя і залучення потенціалу
волонтерів, тренерів, експертів тощо, які в інший час і в інших умовах є користувачами
бібліотеки. Синергія інтелектуального користувацького і бібліотечного ресурсів розширює можливості бібліотеки з інформаційного сервісу, закладає підґрунтя для оперативної адаптації продуктів і послуг бібліотеки під потреби користувачів та, водночас, зміщує
вектор докладання зусиль з боку бібліотечного персоналу, актуалізує здатність бібліотечних працівників до модерації та координації діяльності. Таким чином в умовах переходу
до інформаційного суспільства структура бібліотечного персоналу і його компетентності
набувають гнучкості і стають адаптивними до актуальних потреб бібліотечного сервісу.
Отже, модель гнучкої бібліотеки складається з елементів «Бібліотечний простір»,
«Бібліотечний сервіс» і «Кадровий потенціал бібліотеки». Гнучкість такої бібліотеки зумовлюється її функціонуванням як відкритої системи, що перебуває у взаємодії з оточуючим середовищем потреб користувачів.
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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Нині існують всі підстави говорити про формування інформаційної культури суб’єкту управління (організації, підприємства чи установи), як складника його організаційної
культури в аспекті формування загальної культури людства. Нею виступає інформаційний продукт спільної життєдіяльності людей, система способів їх колективного існування, діяльності та взаємодії, який спрямований на досягнення спільних в інформаційному
середовищі цілей, завдяки знанню законів його функціонування, умінь орієнтуватися в
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інформаційних потоках, системах та технологіях, що реалізуються у формі досягнення
встановлених суб’єктом управління цілей.
Поняття «інформаційна культура» сьогодні стає все більш звичним та розповсюдженим. Першими, хто апелював до питань інформаційної культури були розробники концепцій інформаційного суспільства [1–3]. Проблеми формування інформаційної культури фахівців, широко розбираються у працях як закордонних так і вітчизняних учених.
Проте проблеми інформаційної культури організації, як суб’єкту соціального управління, на сьогодні ще недостатньо однозначно і повно вивчені, а отже, потребують комплексного, інтегрованого наукового осмислення.
Маючи на увазі культурологічний аспект забезпеченості управління певною інформацією, можна розширити це поняття до визначення сучасних надбань колективної
роботи з інформацією, а отже, досконалого інформаційного забезпечення діяльності
організації, тобто здатності її персоналу та керівництва спільно використовувати свої
компетентності у розбудові якісних процесів роботи з документованою інформацією
відповідно до вимог чинного законодавства, умов розвитку інформаційних систем та
впровадження інформаційних технологій, тобто забезпечення найвищого рівня інформаційної культури організації й управління нею.
При розбудові інформаційної культури організації не можна вдовольнятися вивченням наукових засад реалізації інформаційних і технологічних процесів забезпечення
управління. Фігурують, зокрема, загальнотеоретичні проблеми, які є підґрунтям для
вирішення прикладних завдань інформаційного забезпечення управління з точки зору
сучасних концепцій менеджменту, соціології, права, інформології, документознавства,
лінгвістики, психології, культурології і т. д.
Так, управління організацією реалізується серед людей з уже сформованими ідеалами, традиціями, нормами, правилами, в тому числі звичаями і прийомами роботи з інформацією, інформаційними системами та інформаційними технологіями, всіма наявними
інформаційними ресурсами. Співробітництво чи конфронтація працівників організації
залежить від їх взаємодії чи, протидії від ступеня їх злиття в один колектив. У залежності від усталених взаємовідносин в колективі, тобто від наявної організаційної (корпоративної) культури, правил організаційної поведінки, сьогодні можна зустріти й певні
різновиди інформаційної культури суб’єкта управління (табл.1).
Різновиди інформаційної культури суб’єкта управління

№
п/п

Назва

1

Бюрократична
культура

2

Культура
особистості

3

Культура взаємодії

Різновиди

Таблиця 1

Примітка

Має місце в організаціях
з пірамідальною побудовою,
в яких інформація слугує перш
за все для централізованого
управління і жорсткого
контролю за виконанням
прийнятих рішень

Менеджери використовують
інформацію, щоб керувати
підлеглими і впливати
на них. Така культура
ґрунтується на системі
влади, джерелом якої
є компетентність

Передбачає можливість
встановлення взаємної довіри
та обміну інформацією,
необхідною для вдосконалення
бізнес-процесів та підвищення
ефективності роботи організації,
як суб’єкта управління

Прямий обмін інформацією
про можливі зриви і
провали в інформаційному
забезпеченні управління,
що вкрай необхідно для
усунення проблем та
адаптації до можливих змін

Об’єднує працівників не для
вирішення загальних питань,
а для можливості вирішення
ними особистих цілей

Основу такої організації,
як суб’єкту соціального
управління, становлять, як
правило, творчі особистості
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Культура досліджень Відповідає за дослідження
тенденцій попиту на
інформаційні продукти та
послуги, появу конкурентів і
передбачення змін в ринковому
середовищі, що ґрунтуються
на його моніторингу та зборі
необхідної інформації

Поділ на «зони»
дослідницької культури
в підрозділах, пов’язаних
зі збором інформації,
обслуговуванням
клієнтів, з дослідженнями
інформаційного ринку та
технологічними розробками

6

Культура
відкритості

Менеджер організації не
лише передбачає зміни
або адаптується до них,
він перероблює саму базу
конкуренції у самих різних
галузях чи напрямах

7

Культура
Задачі

4

5

Правова культура

Наукові засади інформаційноправової культури такої
організації, як суб’єкту
управління, можна вивести
через традиційні постулати
теорії права, інформатики й
правової інформатики, що
виникли на межі зазначених
наук
Містить відмову від
застосування несучасних
інформаційних систем і
технологій, пошук нових
перспектив їх впровадження,
а також вивчення умов
конкуренції нових ринків та
галузей господарства

Зорієнтована, насамперед,
на вирішення завдань,
реалізацію проектів, надання
персоналу можливостей у
виборі організаційних форм
опрацювання інформації

Визначається як
відповідним чином
історично сформована
та закріплена в нормах
права сукупність знань, які
відсвічуються в інформації,
правомірній діяльності чи
поведінці

Результативність діяльності
організації визначається
високим професіоналізмом
співробітників та груповим,
«кооперативним», ефектом

Кінцевий результат роботи колективу — створення відповідної інформаційної культури як складової культури організації, завдяки як впровадженню технічних інновацій
так і впливу культури управління його керівника. Як видно з таблиці 1, якщо керівник
має бажання створити професійну команду працівників, то кінцевим результатом його
управлінської діяльності стають факторні соціально-психологічні ефекти, тобто ті «прирости», які можна зафіксувати як духовний продукт закінченої управлінської праці, як
новий рівень інформаційної культури суб’єкта управління, як ступінь злиття культури
управління, організаційної культури та інформаційної культури організації в єдине ціле,
що в кінцевому рахунку є основою її успіху.
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БІБЛІОТЕКА ЯК СУБ’ЄКТ ФОРМУВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ТРАНСЛЯЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО НАРАТИВУ
Національний наратив, що є сукупністю ідентичнісних текстів, яка формує уявлення
нації про себе, твориться й переосмислюється в різноманітних практиках – від наукових пошуків до художніх рефлексій чи розважальних атракцій. Одним із його хранителів,
трансляторів і водночас творців виступають бібліотеки. Такий підхід дозволяє розглядати бібліотеку у діалектичному взаємозв’язку: як складову національного наративу через символізацію культурної та інтелектуальної потуги нації; як суб’єкта творення через
реалізацію меморіальної функції; та в контексті участі у сучасних інтерактивних практиках творення національного дискурсу, результатом якого стає осмислення та засвоєння національного наративу. Такий суб’єкт-об’єктний діалектичний зв’язок бібліотеки
та національного наративу реалізується у меморіальній, кумулятивній, соціалізуючій,
комунікативній та аксіологічній функціях бібліотек.
Розкриваючи тезу про зв’язок бібліотеки та національного наративу, відзначимо статусне значення бібліотек – недарма становлення національних бібліотек припадає на період модерного націєтворення. Водночас бібліотека є суб’єктом творення національного
наративу, реалізовуючи меморіальну функцію – відбору для зберігання, забезпечення
доступу та ретрансляції значимих текстів, документів та культурних пам’яток. Надаючи
вільний і відкритий доступ до текстів, що документують національну спадщину, бібліотеки не лише забезпечують доступ до пам’яті спільноти, а і долучаються до створення
символічного капіталу – репрезентації національних досягнень. Представлення національних бібліотек у інформаційному інтерактивному просторі – апеляція до історії та
вкоріненості бібліотеки у націєтворення; розкриття фондів як відображення культурної
унікальності, популяризація цифрових ресурсів, що об’єднують значимі для нації тексти,
так само як і спрямованість бібліотечних представництв на творення включеної спільноти – засвідчують, що в інформаційну добу бібліотека зберігає статус одного із символів культурної самобутності та самодостатності спільноти.
Бібліотека транслює національний наратив, представляючи значимі тексти через
виставкову діяльність, формування електронних колекцій і бібліотек, репрезентуючи їх
у глобальних колекціях як інтелектуальний і культурний образ нації. Як характерний
приклад можуть бути наведені американський проект «Пам’ять Америки», що позиціонується як «ресурс цифрового збереження американської історії і творчості, відображення подій, людей, місць і ідей, які сформували Америку»; вітчизняний ресурс «Електронна бібліотека «Україніка»», спрямований на акумуляцію «документів державно-національної ваги» тощо. Системний розгляд означених проектів дозволяє прослідкувати
їх еволюцію від окремих електронних колекцій до комплексного інформаційного ресурсу (за К. Лобузіною) та появу особливих інтерактивних проектів, що передбачають
залучення до їх творення користувачів. Останній тип ресурсів, наприклад, «Europeana
1914–1918» та їхній же «Transcribathon», бразильський проект «Дон Касмурро» та Flickr:
The Commons Бібліотеки Конгресу, заслуговують на додаткову увагу. Наявні описи цих
проектів акцентують в основному на аспекті наповнення ресурсу, тоді як потенціал
формування спільноти навколо соціокультурних проектів, на наше переконання, навіть
перевищує ефект – завдяки спільній дії, залученості учасників у процеси, відбувається
формування та ретрансляція смислів, вироблення спільних уявлень, що є складовою колективних ідентичностей.
Таким чином, зберігаючи символічний статус – як у ретроспективі, так і у сучасній
репрезентації, бібліотека залишається елементом національного наративу як значимої
оповіді нації про себе. Завдяки систематичним цілеспрямованим зусиллям бібліотек відбувається організація і консолідація національних інформаційних ресурсів і продуктів,
формується система забезпечення до них доступу користувачам.
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Виникнення нових віртуальних ресурсів розширює коло реципієнтів і ретрансляторів інформації, з’являються нові актори, розробляються та відпрацьовуються нові технології впливу на масову свідомість і відповідно нові стратегії досягнення й утримання
влади.
Одним із випадків успішного застосування нових технологій у політичній взаємодії
стали вибори президента США у 2016 році. У ході розслідувань феномену неочікуваного успіху Д. Трампа прискіпливі журналісти вийшли на аналітичну компанію Cambridge
Analytica. У центрі скандалу опинився професор психології Кембриджського університету О. Коган, який розробив мобільний додаток «This is your digital life» («Твоє цифрове життя»). Ця програма складала психологічні портрети користувачів на основі постів
у Facebook, їхніх особистих даних і реакцій на публікації інших користувачів [1].
Було доведено, що використання зазначених даних дозволяє виробляти контент
для цільових груп Інтернет-аудиторії і викликати в них потрібну замовникові реакцію.
У Facebook застосування програми виправдовували тим, що за допомогою аналізу персональної інформації клієнтів, вони «показують більш релевантну рекламу».
Світ вкотре пересвідчився, що будь-яке знаряддя, створене людиною, так чи інакше
може бути перетворено на зброю. У цьому випадку – зброю у політичній боротьбі, коли
активна цілеспрямована робота у віртуальному середовищі в поєднанні із агітацією
у реальній політичній мережі створила синергійний ефект.
Інформаційне суспільство, не лише змінило методологію політичної влади, а й створило умови для формування нової якості громадянської участі у політичному процесі.
Поряд із істотним спрощенням організації горизонтальної комунікації між учасниками
традиційних форм соціальних рухів виникли нові мережеві структури, що забезпечують
швидке залучення громадян у процес координації спільних дій, вироблення і прийняття
рішень не тільки на національному, але і на глобальному рівнях [2, с. 10].
Прикладом успішного використання соціальних мереж як засобу політичної взаємодії і мобілізації протестного електорату стали виступи проти результатів парламентських виборів у Молдові в квітні 2009 року. Молдовська журналістка Н. Морарь описує
в своєму блозі на Живому Журналі «кухню» акцій протесту так: «Шість людей. 10 хвилин
на креатив і прийняття рішення. Кілька годин поширення інформації з мереж, Facebook,
блоги, SMS і e-mail-розсилки». За даними організаторів, 7 квітня на вулиці Кишинева
вийшло близько п’ятнадцяти тисяч чоловік [3].
Таким чином, складна і кропітка робота з організації масових виступів яка ще відносно недавно потребувала тривалої праці організаторів і яка на кожному етапі загрожувала розкриттям і покаранням, у сучасних умовах звелася до декількох годин, мінімуму
учасників і порівняно повної безкарності при доволі значному результаті.
Події в Молдові виявилися настільки показовими, що поклали початок терміну «революція Twitter’a», оскільки згаданий сервіс мікроблогів також зіграв вирішальну роль
в організації акцій протесту поряд з іншими соціальними мережами.
Отже, з розвитком соціальних мереж, формальні владні інституції остаточно втрачають свої ієрархічні привілеї на вироблення інформації. Глобальні соціальні мережі відкрили можливість здійснення адресного впливу на окремі цільові групи Інтернет-аудиторії, що у поєднанні із традиційними методами пропаганди забезпечує ефект синергії
у результатах політичної комунікації. Соціальні мережі не тільки суттєво змінили сутність політичної взаємодії і баланс сил у суспільстві, вони перетворили мережеву взає-
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модію у головний інструмент соціальних комунікацій з приводу отримання і збереження політичної влади.
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ПОТРЕБА ГУМАНІТАРНОГО ОСМИСЛЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ У СФЕРІ ІКТ
На початку ХХІ ст. усвідомлення того факту, що в довгостроковій перспективі жоден
регіон чи нація не може залишитися простим «користувачем» нових знань, а мусить також
стати їх «творцем», призвело до того, що дослідження та інновації сприймаються більшістю країн як чинник піднесення і досягнення стійкості. При цьому експерти відзначають
кілька нових явищ сучасності, серед яких – забезпечення доступу до величезної кількості
даних, у чому не останню роль відіграли інформаційно-комунікаційні технології. Основою
нового покоління ІКТ (квантові обчислення і телекомунікації, Інтернет речей, великі бази
даних й обчислення) стали найперспективніші технології, крім того, триває робота над
створенням квантових комп’ютерів, завдяки яким людство досягне квантової переваги.
Ця подія обіцяє справжню революцію у всіх сферах життя, оскільки такий комп’ютер допоможе створити фантастичні композитні матеріали для нових видів транспорту, електронних пристроїв, не кажучи вже про потенційні зміни в цифрових системах.
Однак, незважаючи на очевидний прогрес науки, техніки і технологій, за останні
чверть століття людство порівняно незначно просунулося в пізнанні законів природи.
Більшість досягнень – це або завершення розпочатих десятиліття тому досліджень, або
практичне підтвердження гіпотез півстолітньої давності. Світова наука не демонструє в
XXI ст. таких значних відкриттів, як у попередньому столітті, коли наукові знання були
чинниками виробництва в більшості країн світу, особливо в СРСР і США. Це дає підстави
вести мову про застій світової фундаментальної науки в цілому, пояснюючи причини такого стану речей тим, що саме фундаментальні дослідження призводять до революцій,
а прикладні – всього лише до вдосконалень. Поки що світ намагається досягти технологічної революції, не створивши сучасної наукової основи для цього, а лише намагаючись
комерціалізувати і соціалізувати науково-технічні досягнення минулого.
Свого часу Бернард Шоу справедливо зауважив: «Наука завжди неправа. Вона не в
змозі вирішити жодного питання, не поставивши при цьому з десяток нових». Одне із таких питань – базові характеристики розвитку людства, визначати і змінювати які техніко-технологічна міць, яка перебуває в розпорядженні соціуму, не здатна. Як і будь-який
інструмент, наукові досягнення самі по собі не в змозі вирішити найважливішу проблему, заради якої вони створювалися і продовжують створюватися – досягнення суспільного блага, соціальної гармонії. Час ще раз підтвердив тезу, що без гуманітарного знання
і вироблених на його основі критеріїв потужні індустріальні, інформаційні інструменти,
створені людським генієм, швидко перетворюються на засіб поневолення самої людини.
Крім того, є певна небезпека, що інноваційний процес, який ґрунтується зокрема й на
досягненнях в сфері ІТ і становить основу сучасної цивілізації, несе в собі ряд підводних
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течій, які неможливо виявити і проаналізувати без застосування гуманітарного інструментарію. Йдеться, наприклад, про тенденції заміщення людських відносин технологічними, егоцентричними, раціональними за своєю природою. Не випадково дослідники
постмодерністської реальності ввели в науковий обіг поняття «симулякра»: моральність
заміщається правом, честь - договором, людське спілкування – гаджетами тощо. Саме
тому сьогодні необхідний ґрунтовний гуманітарний аудит, який би допомагав суспільству спрямовувати енергію інноваційного процесу в творче русло. І в цій площині вбачається найважливіша роль гуманітарного знання, без якого будь-які новації, позбавлені
гуманітарного сенсу, замість блага можуть принести людям непоправної шкоди. Адже
досить часто із сучасного, «техногенного», «технотронного» суспільства виштовхується
все, що не має ринкової ціни, в тому числі і культура, яка, за логікою ринкового суспільства, є непотрібною витратою і її також необхідно оптимізувати.
З моменту впровадження інформаційних технологій у промислове виробництво минуло досить багато часу, однак світу так і не представлено вагомих доказів того, що цифровізація здатна різко підвищити продуктивність праці в промисловості і прискорити
темпи економічного зростання. Тому сьогодні необхідно більш серйозно ставитися до
традиційних цінностей і прагнути не лише до технічного прогресу, але й пам’ятати, що
без гуманітарного пізнання життя людей, що спирається тільки на цінності матеріального існування, стає збитковим, примітивним. Таке суспільство змістовно перетворюється
на дуже збіднений соціум, стає одновимірним, плоским, здатне лише функціонувати в
часі і просторі, але не розвиватися історично, бо це можливо тільки в просторі культури,
її смислів і цінностей. Ця небезпечна тенденція чітко простежується на прикладі суспільства споживання, яке функціонує в просторі масової культури.
Безперечно, вектор соціокультурної динаміки істотною мірою визначається інноваційними процесами, що відбуваються у сфері науково-технічного прогресу та у сфері соціально економічних і навіть духовних технологій. Ці процеси взаємопов’язані з процедурами відкриттів, які в принципі є непередбачуваними, і тому невизначеність постає нормою
розвитку сучасного інноваційного суспільства. Саме в силу того, що потужність сучасних
технологій стає все більш непередбачуваною, в науці переважає думка, що XXI ст. має стати століттям гуманітарного знання, за допомогою якого людина змогла б приборкати ті
сили, які нею же і були створені в попередні часи. Як зазначав свого часу К. Леві-Строс:
«XXI століття має стати століттям духу, або його не буде». Отож, об’єктивні тенденції суспільного розвитку та виникаючі проблеми змушують по-новому поглянути на роль гуманітарного знання і відповідно до цього вибудовувати всю систему не лише гуманітарних
досліджень, а й гуманітарної освіти. Такий підхід допоміг би молодим поколінням опановувати знання про світ і способи його підпорядкування й освоєння, розуміти вищі, гуманітарні смисли цього процесу, глибше 1 органічніше розуміти свою роль у цьому світі.
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МОБІЛЬНІ СЕРВІСИ В УКРАЇНІ:
АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДУМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Вдосконалення засобів зв’язку та комунікацій вплинуло на створення нових сервісів, зокрема побудованих на основі мобільних технологій, орієнтованих на викори-
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стання в різних сферах суспільного життя. Питання надання послуг за допомогою мобільних технологій останні 10 років є актуальними та перебувають у полі зору наукового співтовариства, зважаючи на широту сфери застосування мобільних технологій
(від економічної, політичної, наукової, освітньої до соціокомунікаційної). Так, активно
аналізується історія виникнення і розвитку мобільних технологій, досліджуються особливості їх впровадження в освітній та науковий процеси, в діяльність бібліотек, у комунікації органів державної влади та громадянського суспільства.
На окрему увагу заслуговують питання технологічних та соціокомунікаційних чинників, які безпосередньо впливають на тенденції та специфіку впровадження мобільних сервісів.
Однією з передумов появи і функціонування мобільних сервісів є здешевлення мобільного зв’язку. Зниження вартості послуг призвело до швидкого збільшення кількості
абонентів, з 2,8 тис. в 1993 р. до 53,934 млн осіб в 2019 р. (В Україні скоротилася кількість..., 2019). Таким чином, за 26 років існування мобільного зв’язку на ринку України
кількість абонентів збільшилась у 18 тис. разів.
Приріст абонентів мобільного зв’язку та мобільного інтернету нерозривно пов’язаний із впровадженням нових покращених стандартів зв’язку (3G, 4G) та збільшення покриття мобільного інтернету. Як свідчать результати дослідження компанії Factum Group
кількість регулярних інтернет-користувачів станом на кінець ІІІ кварталу 2019 р. зросла на
7 % – до 22,96 мільйонів (Кількість користувачів інтернетом..., 2019). За даними Інтернетасоціації України, майже все населення України віком до 35 років є інтернет-користувачами. Найактивнішими в інтернеті є українці віком від 15 до 24 років – серед них
частка користувачів інтернетом становить 97 %, люди від 25 до 34 років – 96 %, користувачів віком від 65 років – 29 % (2018 р. було лише 14 %) (Дослідження інтернет-аудиторії..., 2019).
Важливою передумовою функціонування, поширення та використання мобільних
сервісів є зростання рівня культури користування інформаційно-комунікаційними
технологіями в суспільстві. Експерти звертають увагу на те, що на сьогодні просто користуватися смартфоном чи ноутбуком і мати доступ до інтернету − ще не означає володіти «цифровою» грамотністю/компетентністю. Актуалізується на сьогодні саме
здатність ефективно та безпечно використовувати сучасні цифрові технології в роботі
та навчанні, в професійному та особистісному розвитку. Беручи до уваги утворення
єдиного інформаційного простору і використання технічних пристроїв, актуалізується питання підвищення рівня «цифрової» грамотності фахівців різних сфер суспільної
діяльності.
Вітчизняні соціально-орієнтовані програми, які спрямовані на популяризацію цифрових компетентностей, підтримуються через мережу громадських організацій та навчальних центрів, що пропонують освітні послуги. Активно долучились до процесу і
бібліотечні заклади країни, які стають платформою для надання нового формату бібліотечних послуг. Зокрема, активну позицію щодо питання популяризації цифрової
грамотності займає Українська бібліотечна асоціація, яка пропагує ідеї професійного
розвитку та ініціативності як бібліотекарів, так і користувачів.
У свою чергу експерти визначають такі головні рушійні сили, що зумовлюють необхідність розвивати цифрові знання в майбутньому, як: зростаюча глобалізація; подовження тривалості людського життя; автоматизація робочих місць; швидке поширення датчиків і обчислювальних потужностей; засоби комунікації і засоби масової
інформації з використанням ІКТ; безпрецедентна реорганізація роботи завдяки новим
технологіям і соціальним медіа, які значно розширюють можливості співпраці (Куйбіда, Петроє, Федулова, & Андрощук, 2019).
Важливою передумовою появи мобільних сервісів є швидке та постійне вдосконалення мобільних телефонів (смартфонів) та їх можливостей, а також їх здешевлення.
З моменту появи першого мобільного телефону ці комунікаційні пристрої постійно
модернізуються і оновлюються додатковими функціями. На сьогодні смартфон, забезпечуючи доступ до мережі інтернет, комунікації та розваг перетворюється на центр
«цифрового життя». Таку тезу підтверджують результати дослідження, проведеного
дослідницькою компанією Factum Group на замовлення Інтернет-асоціації України.
Так, однією з причин зростання кількості інтернет-користувачів визначається «смартфонізація» населення. За даними компанії на сьогодні 22 % користувачів заходять в інтернет виключно за допомогою смартфонів. Для значної частини нових користувачів
смартфон у 2019 р. став першим і єдиним пристроєм для доступу до мережі (В Україні
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майже 23 млн..., 2019). Така постійно зростаюча популярність смартфонів актуалізує
та стимулює розвиток мобільних сервісів, серед яких чільне місце займають мобільні
застосунки.
Поява мобільних застосунків суттєво вплинула та розширила форми доступу до
сервісних послуг. Точкою відліку використання мобільних застосунків можна вважати
2008 р., що пов’язано із появою платформ для їх поширення (так званих магазинів застосунків). За 11 років даний програмно-технологічний сервіс кардинально змінився.
Вдосконалення операційних систем мобільних пристроїв дозволило суттєво розширити функціональні можливості мобільних застосунків. Так, якщо на початку сервіс
використовувався для швидкої перевірки електронної пошти, доступу до контактів
календаря, то на сьогодні високий попит призвів до розширення функціональності:
від ігор та сервісів саморозвитку/самоосвіти, до офісних програм та фітнес-трекерів.
Враховуючи специфіку сучасного способу життя, для якого багатозадачність – це
норма, мобільні пристрої підкреслюють цінність та значущість таких безперервних
взаємодій, причому кожна точка взаємодії представляє собою потенційну можливість
зрозуміти користувацькі мотиви, потреби і бажання. Доступність смартфонів, планшетів, електронних рідерів, розумних годинників і, в перспективі, розумних окулярів,
сприяє їх швидкому поширенню та впливає на якість життя людини. Користувачі переорієнтовуються на мобільні пристрої через їх зручність та можливість завжди залишатись «на зв’язку», бути в інформаційному потоці. В цьому контексті прослідковується тісний взаємозв’язок між мобільними технологіями та технологіями Веб 4.0.
Переорієнтування користувачів на мобільні пристрої відбувається під впливом таких
факторів як: фінансова доступність та постійне функціональне вдосконалення мобільних пристроїв; можливість використовувати мобільний пристрій в зручний час та в
будь-якому місці; фінансова доступність та розширення покриття мережі Інтернет.
Отже, в світі та Україні зростає попит на доступ до швидкісного мобільного Інтернету. Змінюються потреби суспільства − все частіше використання мобільних цифрових пристроїв, навчання за їх допомогою та взаємодія із державними установами, використання різноманітних застосунків кардинально впливає на зростання показників
обсягу та швидкості передачі даних.
Результати проведеного дослідження дали можливість виокремити такі технологічні та соціокомунікаційні передумови які вплинули на розвиток та широке впровадження в суспільну практику мобільних сервісів, як: розвиток та здешевлення мобільного зв’язку; збільшення покриття мобільного інтернету та його економічну/фінансову доступність; підвищення рівня цифрової грамотністі; появу смартфонів та їх
здешевлення; появу мобільних застосунків як нового програмно-технологічного продукту; переорієнтування користувачів на мобільні пристрої.
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БІБЛІОТЕКИ НАН УКРАЇНИ В СИСТЕМІ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
Формування ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища зазнає значного впливу глобального інформаційного середовища на науково-освітню та соціокультурну сферу України через застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Розроблення теоретико-методологічних засад оптимального функціонування бібліотек наукових установ (БНУ) Національної академії наук України (НАН України) як
важливих центрів науково-інформаційного забезпечення розвитку української науки в
системі наукових комунікацій на теоретичному та науково-прикладному рівні потребує
врахування сучасних чинників функціонування інформаційно-бібліотечної сфери, визначальними серед яких, на наше переконання, є: поглиблення процесів інформатизації; розвиток нормативно-методичної бази; упровадження європейських та міжнародних стандартів із бібліотечно-інформаційної діяльності в Україні; удосконалення комплексного бібліотечно-інформаційного обслуговування та запровадження інноваційних
сервісів і послуг користувачам завдяки актуальному методичному інструментарію;
вироблення системи заходів формування інформаційних ресурсів власної генерації як
складника консолідованих вітчизняних бібліотечно-інформаційних ресурсів; забезпечення охорони інтелектуальної власності наукової бібліотеки, що набуває особливого
значення в умовах цифровізації суспільства; підвищення ефективності використання
національного та глобального інформаційного простору задля організації доступу до
релевантної інформації.
Сучасну мережу бібліотек НАН України репрезентують Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ), Львівська національна наукова бібліотека України
імені В. Стефаника (ЛННБ України ім. В. Стефаника), 95 бібліотек та бібліотечно-інформаційних підрозділів (п’ять бібліотек залишилися у м. Донецьку, на території непідконтрольній Україні, та ще п’ять залишаються в анексованій Російською Федерацією Автономній республіці Крим). Її очолюють дві бібліотечно-інформаційні установи національного рівня: НБУВ та ЛННБ України ім. В. Стефаника. НБУВ є методичним центром для всіх
бібліотек НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника – для бібліотек Західного наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки України [2].
Сучасне інформаційне обслуговування усезростаючих інформаційних потреб науковців і спеціалістів із пошуку, відбору, систематизації джерел інформації та оперативному аналізі розробок і досягнень у суміжних галузях науки та техніки для подальшого
їх використання у власних дослідженнях у контексті еволюції інформаційного обміну
через запровадження нових інформаційно-телекомунікаційних технологій значно диверсифіковано, тобто спостерігається стійка тенденція до модернізації та розширення
усіх напрямів діяльності БНУ НАН України.
Традиційними та інноваційними, серед яких нами визначено: обмін бібліографічними даними; електронна доставка документів; обмін повнотекстовою інформацією у
рамках міжнародних асоціацій; міжбібліотечний абонемент; корпоративна каталогізація; міжнародний книгообмін; каталогізація і систематизація ресурсів; перерозподіл літератури через обмінні фонди та відбір видань на депозитарне зберігання; формування
вузькотематичних баз даних; кооперація бібліотечно-бібліографічного обслуговування
науковців і спеціалістів; створення електронних виставок; реалізація спільних науково-дослідних проектів; уніфіковане нормативно-правове забезпечення. Наведені табличні дані [3] репрезентують транспарентні в межах обраної теми критерії діяльності
бібліотек наукових установ Національної академії наук України.
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МБА

Членство в асоціаціях

Таблиця 1

Сторінка бібліотеки на сайті НУ

Електронний каталог

Обмінний фонд

Кількість БНУ

Назва
відділення

Колекції та особові бібліотеки

Бібліотеки НАН України в системі наукових комунікацій

І. СЕКЦІЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ І МАТЕМАТИЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ
Відділення математики

2

1

2

1

2

2

0

Відділення фізики і астрономії

10

3

7

8

9

8

1

Відділення фізико-технічних проблем
енергетики

7

Відділення інформатики
Відділення механіки

Відділення наук про Землю

Відділення фізико-технічних проблем
матеріалознавства
Відділення ядерної фізики та енергетики

3
5
7
8
2

II. СЕКЦІЯ ХІМІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ
Відділення хімії

Відділення молекулярної біології, біохімії,
експериментальної і клінічної фізіології

9
6

1
3
3
3
3
0
1
4

Відділення загальної біології

12

8

Відділення історії, філософії та права

13

10

Усього

95

47

III. СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ
Відділення економіки

Відділення літератури, мови та
мистецтвознавства

5
6

2
5

0
0
3
6
4
0
2
3
4
1
4
3

39

1
2
2
3
2
0
4
5
7
2
7
1

45

1
1
2
2
2
0
3
6
8
1
9
5

51

1
3
3
8
4
1
8
6
8
3
8
4

67

0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0

4

У світовому науково-освітньо-культурному просторі бібліотеки наукових установ
Національної академії наук України, які володіють значним інтелектуальним потенціалом, цінними культурними та історичними фондами, сьогодні є окремими фундаментальними системоутворювальними елементами, які виконують стрижневі інформаційно-комунікаційні функції та входять до складу об’єднаних ресурсів загальнонаціонального значення, тому, відповідно, є конкурентоздатними осередками доступу до набагато
більшого універсу знань в умовах глобального інформаційного середовища [1]. Ґенеза
бібліотечно-інформаційної діяльності БНУ НАН України в системі наукових комунікацій
результується у використанні сучасних технологій електронної обробки даних, що допомагає гармонійному поєднанню з повнотекстовими базами даних для підвищення ефективності пошуку інформації, зокрема, та сприяє піднесенню інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства через поширення вітчизняних наукових знань та
популяризації надбань української науки у світі загалом.
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ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ МУЗЕЇВ
Глобалізація та інформатизація суспільства, інтенсивне формування індустрії розваг
активно впливають на презентацію музейних практик, які на сьогодні пов’язані не тільки з процесами збереження та інтерпретації культурної спадщини, але й спробою вирішити актуальні проблеми соціуму. Прагнення актуалізувати свій потенціал і ресурси
спонукає музеї впроваджувати соціально затребувані, інноваційні технології, які сприяють модернізації музейної діяльності, а також гнучкій адаптації музейних закладів до
нової соціокультурної парадигми, моделі розуміння світу, враховуючи потреби соціального розвитку.
Сфера культури і музеїв є важливим ресурсом для інвестицій у майбутнє суспільства.
Наші національні і загальноєвропейські ідентичності базуються на загальній культурній
спадщині, яка є не просто спогадом про минуле, але важливим чинником для розуміння
сьогодення і планування майбутнього. Музеї сильно змінились, багато із них беруть на
себе все більшу соціальну відповідальність. Вони пропонують відвідувачам різні послуги, організовують соціальну і культурну діяльність, а також передають їм знання; залучають нові аудиторії, використовують нові медіа ресурси. Інноваційна діяльність музеїв
розширює їх суспільну доступність, розвиває знання щодо спадщини. Музеї укріплюють
культурні ідентичності, виступають медіатором у сфері міжкультурної взаємодії – всі ці
завдання є надзвичайно важливими. Музеї приносять користь суспільству, просуваючи
регіональні цінності в епоху глобалізації. Вони надають послуги і створюють нові ресурси для місцевого, регіонального і національного рівнів суспільства.
На наш погляд, теоретичним підгрунтям для розвитку соціальної активності сучасних музеїв стали основні положення «Нової музеології». Організаційне оформлення
цього напряму розпочалось у 1983 р. в Лондоні на Генеральній конференції ІКОМ, а в
1984 р. фахівці зібрались у Квебеку на Перший міжнародний семінар «Екомузей і нова
музеологія», де була вироблена єдина позиція із загальних питань і ухвалена декларація
про мету і основні принципи нового руху, що, зокрема, передбачала поворот музеології
до соціальних і політичних проблем. «Нова музеологія ( екомузеологія, соціальна музеологія та інші форми активної музеології) займається передусім питаннями суспільного
розвитку…Вона стала шляхом до згуртування людей для того, щоб вони вивчали себе та
навчалися один від одного» [1]. Декларація підтверджувала першорядне значення соціальної місії музею порівняно з його традиційними функціями, а викладені в ній ідеї
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значною мірою зводились до «еволюційного визначення екомузею», запропонованого
Ж. А. Рів’єром.
На початку ХХІ століття до осмислення ідей нової музеології у своїх роботах звертається Ж. Давалон, який вважає, що соціальні зміни, які сприяють трансформації музею
як соціальної інституції, підводять традиційну науку до рішень, що були апробовані свого часу революційним рухом у музейній сфері. Серед них він виділяє: міждисциплінарність, взаємостосунки музею з його соціальним оточенням і перетворення закладу у відкриту для суспільства систему, зміна ставлення до музейного предмета, нові погляди на
публіку. Фактично, « Нова музеологія, повернувши музей до публіки ( соціальної групи,
яка має інтерес до цього музею ), запрошує до переосмислення питання соціальної орієнтації музею « [2]. Також необхідно зазначити, що вже декілька років на американських
і європейських конференціях обговорюється проблема зміни парадигм, тобто перехід
від «культури споживання» до «культури участі».
На наш погляд, нові форми соціальної активності музею впливають на виконання
ним базових функцій (зберігання, науково-дослідна діяльність, популяризація). Зважаючи на те, що ідеологія проектування – одна із провідних тенденцій сучасної культури,
проектна діяльність, як нова технологія в музейній справі, останнім часом набуває все
більшого розмаху та демонструє значну комунікативну ефективність порівняно з традиційними формами музейної діяльності. Адже саме проектна діяльність вчить досягати
результату, самостійно мислити, вирішувати проблеми шляхом застосування необхідних знань. Проекти у дусі культури участі змінюють стосунки всередині самого музею,
де на зміну екскурсоводу приходить модератор культурного діалогу, де індивідуальний
досвід співробітників стає не менш важливим, ніж їхні спеціальні знання. Фактично,
сутність музейних партисипативних проектів полягає в тому, щоб музейна колекція на
основі спільної пам’яті створювала зв’язки між людьми, інститутами, поняттями, концепціями, смислами. При цьому, культура участі – це те, що вимагає часу й значних зусиль від музейних працівників, робота, яка спрямована на суспільну терапію, на те, щоб
збільшувати толерантність, розвивати здатність людей приймати іншу думку та жити у
складному світі.
Сучасні музеї займають важливе місце в системі культури і освіти, залучають до участі в музейній діяльності різні категорії відвідувачів. Комунікація стає важливим засобом розширення меж музейної діяльності, діапазону соціальних і культурних функцій,
розробки і реалізації проектів, що дозволяє музею брати активну участь в культурному,
політичному і соціально-економічному житті соціуму.
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ДІАЛОГ КУЛЬТУР У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
У Білій книзі з міжкультурного діалогу «Жити разом у рівності й гідності», затвердженій міністрами закордонних справ країн-членів Ради Європи на 118-й сесії Комітету
міністрів (Страсбург, 7 травня 2008 р.) наголошено на необхідності «запроваджувати демократичне управління культурним розмаїттям у різних формах; навчати і засвоювати
навички міжкультурного діалогу; створювати і розширювати місця для міжкультурного
діалогу; виводити міжкультурний діалог на міжнародний рівень» [3, с. 4]. Визнання важливості взаємодії культур, що сприяла б встановленню діалогу між народами на основі
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розуміння ролі культури в житті кожної нації та світової цивілізації загалом свідчить
на користь усвідомлення незворотності більшості домінуючих у глобалізованому світі
смислових орієнтирів і принципів функціонування різних культур. Формування останніх зумовлене не стільки суспільно-політичними трансформаціями, скільки активними
діями людей, зокрема їх вільним переміщенням, яке хоч і переслідувало в різні часи різні
цілі, проте завжди було пов’язане з відкриттям нових земель та ознайомленням з культурою інших народів.
Складні і суперечливі взаємовідносини між народами в сучасному світі вимагають
пошуку адекватних сьогоднішнім викликам засобів мотивування пізнавальних інтересів людини як стимулу заходів зі збереження культурно-історичної спадщини, вирішення міжкультурних конфліктів, формування позитивного образу країни та її населення у
світі. Не останню роль у цьому відіграє міжнародний туризм як своєрідний засіб інкультурації людини, специфічна форма організації соціокультурної реальності.
Протягом історії людства масові подорожі завжди прискорювали процеси економічної
та культурної взаємодії, а також інтенсифікували міжкультурну комунікацію, сприяючи
інтеграції та взаємопроникненню культур, самовдосконаленню та самореалізації особистостей, встановленню людиномірних довірливих відносин, взаєморозумінню та толерантності між представниками різних соціумів. Невипадково туризм розуміється як: чинник гуманізації відносин між народами (Е. Слободенюк), діалог культур (О. Кострюкова),
спосіб взаємодії культур (О. Алхутов), практичний метод вироблення принципів співробітництва на міжнародному рівні (А. Карамашева), посередник у міжкультурному і міжособистісному спілкуванні (А. Коржанова), чинник синергії культур (В. Любивий), природній шлях зведення мостів і зближення культур (Талеб Рифаї), сигніфікативна модальність
соціокультурних змін (М. Будько), чинник формування соціокультурної толерантності та
діалогу (В. Кулик), діалогічна форма зустрічі культур (Н. Козирєва). Таке бачення туризму,
а це повною мірою стосується і міжнародного туризму, розкриває його здатність бути засобом формування діалогу між культурами, засобом інтеракції різних культурних світів,
які прагнуть до спільної розбудови глобальної інформаційно-комунікативної цивілізації.
Як одна з найважливіших фундаментальних форм масових міжкультурних контактів, яка передбачає залучення різних прошарків населення, міжнародний туризм не
лише розширює кількість каналів культурної комунікації (С. Соляник), а й формує підґрунтя продуктивних відносин та взаєморозуміння між культурами. А за рахунок збереження культурної ідентичності й самобутності сприяє взаємозбагаченню культур. Отже,
туризм як діалогічна форма зустрічі культур, з одного боку, сприяє активізації і поглибленню культурного самоусвідомлення і самоідентифікації подорожуючого, а з іншого –
призводить до взаємозбагачення культур завдяки взаємообміну самобутнім культурним досвідом, що у методологічному контексті перегукується з твердженням М. Бахтіна
щодо результату і наслідків діалогу. На думку дослідника, це синтез, злиття різних точок
зору або позицій в одну загальну, взаємозбагачення різних культур за умови збереження
власної культури [2, c. 360].
Безперечно, сучасний глобалізований світ важко уявити без безпосередньої взаємодії представників різних культур. Культурний діалог – це найбільш універсальний
принцип, який забезпечує у просторі і часі саморозвиток культур, які, у свою чергу, і є
продуктом діалогу – взаємодії, спілкування людей і культур – зокрема за посередництва міжнародного туризму. Він дає змогу різним культурам заявити про себе, про свої
ціннісні домінанти, а також порівняти і співвіднести їх з іншими. При цьому діалог культур як міжкультурне спілкування у будь-якому разі насамперед розуміється як міжособистісне комунікування, оскільки він є простором сприйняття і розуміння атракторів
представників локальних культур і винятково реалізується на міжособистісному рівні.
Е. Хол, американський антрополог і крос-культурний дослідник, взагалі вважає культуру своєрідним айсбергом, в якому найбільш значущі частини культури знаходяться «під
водою», а очевидне – «над водою», тому повноцінне пізнання культури може відбутися
лише при безпосередньому контакті з нею, який означає міжособистісну взаємодію.
Саме на міжособистісному рівні спілкування відбувається зустріч носіїв певних
культурних цінностей, світоглядних стереотипів, за допомогою яких людина сприймає
навколишні реалії, формулює мету та вибирає патерни поведінки, пов’язаної з її досягненням. Співпадіння атракторів стає підґрунтям розвитку діалогу, в результаті якого на
особистісному та на міжетнічному рівнях виникають різні діалогові ситуації – від повного заперечення до повного сприйняття чи селективного відбору цінностей, норм, звичаїв і традицій іншої культури.
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Так міжнародний туризм, який володіє здатністю значною мірою змінювати і соціальні, і культурні пріоритети, фактично формує у Homo viator навички, необхідні для
узгодження інтересів з представниками інших культурних світів під час включення у
процеси консолідованої діяльності. «... Люди повинні вчитися переходити за межі культури й адаптувати її до епохи і до власного біологічного організму», тобто людині необхідний досвід інших культур так само, як будь-яка культура, «для того, щоб вижити, вимагає взаємодії з іншими культурами» [7, c. 26–27]. У результаті міжнародних подорожей
у Homo viator формується новий спосіб світосприйняття і світовідношення, важливими
ознаками якого є толерантність, космополітичність, інтернаціоналізм, готовність і лояльність до зустрічі з іншою культурою, міжкультурна компетентність тощо, які відіграють найвагомішу роль у формуванні діалогу культур.
Отже, міжнародний туризм – це інтегративний феномен, своєрідний засіб інкультурації людини, специфічна форма організації соціокультурної реальності. Міжнародний
туризм виразно демонструє домінуючі ознаки сучасних світових процесів – глобалізації,
інформатизації та супутніх явищ – мультикультуралізму, масового переміщення людей,
творення нових культурних спільнот, екстериторіальності, гостинності, свободи, культурної інтеграції та мобільності, які, власне, й уможливлюють регулярні контакти між
представниками різних культур та визначають особливості міжкультурної комунікації у
сучасних умовах. Підставою для активізації міжнародного туризму та реалізації його комунікативного потенціалу є інтенція потреби в гостинності, розширення її меж та форм.
Дієво реагуючи на швидкоплинні суспільні зміни, постійно зростаючі потреби людини,
пропонуючи нові шляхи їх задоволення, міжнародний туризм стає і чинником, і своєрідним різновидом міжкультурної комунікації, формою і засобом діалогу культур.
Діалог культур – це насамперед міжособистісне комунікування, це взаємодія носіїв певних культурних цінностей, світоглядних стереотипів, за допомогою яких людина
сприймає навколишні реалії. Цю функцію найкраще реалізує саме міжнародний туризм,
який є чинником розширення каналів і розвитку міжкультурної комунікацій, яка за рахунок соціальної взаємодії на індивідуальному і груповому рівнях сприяє ефективній глобалізації, формує відносини довіри та взаєморозуміння, координує спільні цінності різних
культурних спільнот, а відтак є інструментом встановлення діалогу між культурами.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦЕНТРІВ
На сучасному етапі розвитку суспільства бібліотеки є найважливішим соціальнокультурним центром, що викликано певними трансформаційними змінами, які відбува-
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ються сьогодні у суспільно-політичному, соціально-економічному та культурному житті
суспільства загалом.
В цьому контексті публічна бібліотека розглядається як основний елемент бібліотечної системи, культурно-освітній заклад, що об’єднує мережу загальнодоступних бібліотек країни, які надають широкий спектр послуг для різної категорії користувачів.
Соціокультурна діяльність бібліотеки увібрала в себе багаторічні духовні бібліотечні
традиції. Вимоги сучасного інформаційного простору вимагають від неї забезпечення
обміну знаннями, виконання функцій центру соціальних комунікацій [4].
На відміну від історично звичного образу бібліотеки як читальні та книжкового зібрання, сучасна бібліотека – складна багатоелементна структура, де крім традиційних
напрямків роботи широко впроваджуються й інноваційні.
Концентруючи основну свою увагу на задоволенні запитів і потреб користувачів, бібліотеки залишаються творчим, відкритим, безпечним середовищем для їх усебічного розвитку. В книгозбірнях впроваджують і шукають нові форми обслуговування, нові послуги.
В Маніфесті Української бібліотечної асоціації «Бібліотеки в умовах кризи» (2015) наголошується, що бібліотека популяризує і зберігає культурно-історичну спадщину регіону, країни, місцевої громади як основу національно-патріотичного розвитку особистості. «Цінністю бібліотеки є її індивідуальний підхід до користувача, людей з особливими
потребами, увага до соціально вразливих категорій населення. Бібліотека – територія
безпеки, психологічного та фізичного комфорту. Вона надає підтримку у вирішенні життєво важливих питань внутрішньо переміщеним особам, учасникам антитерористичної
операції та їхнім сім’ям, сприяє волонтерському руху, благодійництву» [3].
Сучасна бібліотека має бути постійно присутньою у житті спільноти, так як це відбувається у багатьох європейських країнах, де громадяни з будь-якою проблемою йдуть
до публічної бібліотеки. Бібліотеки створюють умови для самореалізації користувачів,
їхнього спілкування, повноцінного проведення дозвілля.
Так, наприклад, у м. Ґлівіце (Польща) родзинкою міської публічної бібліотеки є «Бібліофорум» – філія у торговельному центрі «Форум». Відвідування активізується завдяки різноманітним заходам: іграм, мистецьким майстерням, зустрічам з мандрівниками,
зустрічам та заняттям для людей похилого віку, навчанням, спеціальним заходам для
молоді та дітей (зокрема з робототехніки), дискусійним і літературним клубам, акціям,
виставкам та вернісажам.
У практиці роботи бібліотек Німеччини існує проведення бібліотечних форумів для
читачів. На цих зібраннях розглядаються питання роботи бібліотек, обговорюються політичні проблеми. На такі форуми запрошуються політичні діячі, оглядачі, коментатори.
В Данії деякі бібліотеки мають спеціальні кімнати звукозапису, в яких будь-хто охочий
за попереднім замовленням може записати відео, пісню, підкаст. Кімната має все необхідне
обладнання для цього. Також існують кімнати або окремі зони для перегляду фільмів, ігрові кімнати, кімнати віртуальної реальності тощо. Кожна бібліотека має спеціальні колекції
аудіодисків та платівок, а також звуконепроникливі зони для прослуховування музики.
До бібліотеки приходять і безхатченки, але до них є певні вимоги: бути тверезими,
не мати неприємного запаху і поводитися тихо. Вони здебільшого переглядають фільми,
користуються комп’ютерами та інтернетом. Серед них значна кількість біженців [2].
Як приклад мультифункціонального культурного центру можна навести бібліотеку
Oodi (з фінської – «Ода»), яку торік відкрили в Гельсінкі (2019) – напередодні Дня незалежності Фінляндії. Перший поверх являє собою справжній громадській простір, що
задуманий як місце зустрічей. Тут є просторий хол з диванами і кріслами, де можна сісти
з ноутбуком, великий зал-трансформер, призначений для проведення лекцій, майстерні
з 3D-принтерами тощо.
Другий поверх, розташований усередині аркової конструкції. У ньому розміщено відділ самостійної роботи: читальні зали, опен-спейс і окремі кабінети, де, за задумом, будьякий відвідувач може знайти собі заняття до душі та ін. [6].
Активному поширенню досвіду трансформації бібліотек з конкретним читацьким
призначенням, диференціацією напрямів сприяє пошук нових методів та форм соціокультурної діяльності бібліотек в Україні. Йдеться про ділові бібліотеки, бібліотеки-салони, бібліотеки-музеї, бібліотеки духовної літератури, бібліотеки як центри національної культури, центри дозвілля молоді, бібліотеки-театри, центри сучасного бестселера,
як культурні центри. У різних регіонах з’явились екологічні «зелені» бібліотеки, які пропагують перехід від проблем захисту природи до екології душі, відродження моральних
цінностей, бібліотерапевтичну реабілітацію людей з обмеженими можливостями [1].
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В Національній парламентській бібліотеці України (нині Національна бібліотека
України ім. Ярослава Мудрого – НБУ ім. Ярослава Мудрого) в 2009 році було створено
самостійний відділ соціокультурної діяльності, основними напрямами роботи якого
визначено інформаційно-розвиваючий, культурно-просвітницький, релаксаційний та
творчий із застосовуванням як традиційних, так і інноваційних форм.
Однією з родзинок соціокультурної діяльності НБУ ім. Ярослава Мудрого є співпраця
з клубом прихильників книги «Субота у Бегемота». Клуб був створений при Київському
літературно-меморіальному музеї Михайла Булгакова, найголовнішим у роботі якого є
виховання любові до книги та книжкової культури серед широкої аудиторії, розуміння
особливого значення видатних колекцій творів друку тощо [5].
У 2016 р. Центральна міська бібліотека імені Лесі Українки долучилася до Європейської ночі літератури. Ця подія, була важливою та інноваційною, тому що культурна установа працювала вночі, а відвідувачі та гості спілкувались, слухали та декламували вірші,
співали пісні. Сьогодні цілий ряд українських бібліотек долучаються до подібних заходів.
Працівники Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва постійно вивчають і враховують потреби та інтереси людей похилого віку. Для них формуються тематичні полиці «Книжкова полиця наших прабабусь», «Перечитайте цю книгу», «А ви читачі?». Враховуючи, що
ця категорія користувачів має вільний час, який вони можуть присвятити власним хобі,
в бібліотеці проводять інформаційні години: «Я і мої рятівні сотки», «Фітотерапія і наше
здоров’я», «Як правильно збирати лікарські трави», «Вітаміни весь рік» тощо, організовують з представленням виробів декоративно-прикладного мистецтва, зроблених цією
категорією читачів та багато ін.
Отже, за бібліотеками в останні роки поступово все більше закріплюється статус
освітнього, інформаційного, соціально-культурного закладу, центру міжособистісного
спілкування і змістового проведення дозвілля.
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АКТУАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
Даведачна-бібліяграфічнае абслугоўванне – адно з асноўных напрамкаў работы
Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі. Поспех яе залежыць ад узроўню
падрыхтоўкі спецыялістаў бібліятэкі ў гэтай галіне і іх прафесійных ведаў. Правілы ДБА
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выпрацоўваліся дзесяцігоддзямі, удасканальваюцца і шліфуюцца ў працэсе штодзённай
практыкі.
Мэтай даведачна-бібліяграфічнага абслугоўвання з’яўляецца не толькі задавальненне запытаў карыстальнікаў, развіццё ў іх умення арыентавацца ў крыніцах бібліяграфічнай інфармацыі, а таксама іх бібліяграфічнае навучанне. Таму спецыялісты даведачнаінфармацыйнай службы ЦНБ НАН Беларусі прыцягваюць карыстальнікаў да непасрэднага ўдзелу ў бібліяграфічным пошуку, павышаючы іх бібліятэчна-бібліяграфічную пісьменнасць. Бібліёграфы навучаюць карыстальнікаў арыентавацца ў багацці матэрыялу,
у авалоданні навыкамі выяўлення інфармацыі, перш чым весці сур’ёзную навуковую
дзейнасць. Бібліёграфы тлумачаць, як звяртаючыся да бібліяграфічных крыніц, хутка
адшукаць неабходную літаратуру, удакладніць бібліяграфічныя дадзеныя. Праца арганізавана так, каб карыстальнікі атрымлівалі як мага больш станоўчых адказаў на свае
пытанні.
Уменне спалучаць у сваёй працы традыцыйныя і электронныя віды бібліяграфічнага адшукання – адна з задач сучасных бібліёграфаў. Сёння электронныя выданні канкуруюць з друкаваным, і з’яўляюцца аб’ектам навуковай цікавасці цяперашніх навукоўцаў.
Рост колькасці навуковых дакументаў, рассейванне гэтых матэрыялаў у розных крыніцах, перанасычанасць інфармацыйнай асяроддзя прывялі да таго, што даводзіцца шмат
часу затрачваць на пошук неабходнай інфармацыі. Правільна зарыентаваць даследчыка
ў велізарным патоку матэрыялу, спалучаючы традыцыйныя і электронныя віды бібліяграфічнага адшукання, аказанне дапамогі ў хуткім пошуку актуальнай і дакладнай інфармацыі ў любым з крыніц, з’яўляецца неад’емнай задачай бібліёграфа-прафесіянала. У
першую чаргу гэта ставіцца да запытаў карыстальнікаў па падборы і выяўленні літаратуры па тэме. Спецыялісты СБО праводзяць кансультаванне карыстальнікаў, тлумачаць
якімі метадамі трэба кіравацца пры пошуку патрэбнай літаратуры, якія крыніцы трэба
прагледзіць у першую чаргу. Пошук ажыццяўляецца па бібліяграфічных крыніцах, якія
валодаюць двума асноўнымі якаснымі прыкметамі: пэўнасцю і інфармацыйнай паўнатой, так як вынікі бібліяграфічных пошукаў павінны быць дакументальна пацверджаны,
як рэальна існуючыя «у прыродзе» або дакументальна абвергнутыя.
Для ўдакладнення наяўных або атрымання адсутнічаюць бібліяграфічных звестак
выкарыстоўваюцца розныя крыніцы: электронныя каталогі бібліятэк, дзяржаўныя бібліяграфічныя дапаможнікі, галіновыя і тэматычныя бібліяграфічныя паказальнікі; універсальныя і галіновыя энцыклапедыі, даведнікі; рэфератыўныя часопісы, замежныя
«Chemical Abstracts», «Mathematical Reviews», «Physics Abstracts»; прававыя БД «КонсультантПлюс», «Юсіяс», «Гарант»; бібліяграфічныя і паўнатэкставыя базы дадзеных; базы
дадзеных уласнай генерацыі, а таксама розныя падпісныя навуковыя рэсурсы і якія знаходзяцца ў вольным доступе ў сетцы Інтэрнэт (электронныя версіі часопісаў, матэрыялы
канферэнцый і інш.), якія дазваляюць значна пашырыць пошукавыя магчымасці бібліяграфічнага пошуку і атрымаць задавальненне ад праведзенай працы.
Складанню і правільнаму афармленню спісаў літаратуры да навуковых прац надаецца сур’ёзная ўвага ў бібліятэцы. Ўяўна простая, на першы погляд, гэтая праца патрабуе
высокай кваліфікацыі нават ад дасведчанага бібліёграфа.
Студэнты пішуць курсавыя і дыпломы, магістранты, аспіранты і дактаранты –дысертацыі, навуковыя супрацоўнікі – артыкулы, справаздачы і многае іншае, і любая з гэтых
работ павінна мець бібліяграфічны апарат, які ўключае спіс выкарыстанай літаратуры.
Гэта знацыць – бібліяграфічныя спасылкі на дакументы, на якія абапіраўся аўтар у сваёй
працы, каб скласці ўяўленне аб яго навуковых пазіцыях. Артыкулы са спісам літаратуры
дэманструюць прафесійны кругагляд і ўзровень даследаванняў аўтараў. Непрафесійна
складзены бібліяграфічны спіс, некарэктнае бібліяграфічнае апісанне, не прыведзенае
ў адпаведнасць з патрабаваннямі ДАСТаў, кідае цень на працу. У сілу запатрабаванасці
паслугі па дапрацоўцы бібліяграфічных матэрыялаў да навуковых прац, бібліёграфы
ЦНБ НАН Беларусі ўдасканальваюць яе выкананне. Паслуга аказваецца на прафесійным
узроўні вопытнымі спецыялістамі бібліятэкі.
Дастаткова складана без адпаведнай падрыхтоўкі па дзеючым стандартам аформіць правільна бібліяграфічны апарат навуковай працы. Іншы раз нават канкрэтныя
прыклады апісання розных відаў дакументаў, выклікаюць цяжкасці ў афармленні спісу
крыніц да навуковых даследаванняў. Неабходна адзначыць важнасць захавання неабходных правілаў і выканання пэўных патрабаванняў пры складанні спісу выкарыстаных
крыніц: прытрымлівацца нормаў сучаснай арфаграфіі, правільна выкарыстоўваць знакі
пунктуацыі, скарачаць словы і словазлучэнні ў пэўных галінах бібліяграфічнага запісу,
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якія прымяняюцца ў бібліятэчнай справе, з улікам апошніх змяненняў у патрабаваннях
па апісанню дакументаў. Веданне дзяржаўных стандартаў – у бібліёграфа-прафесіянала «у крыві», і ён не дапусціць хібаў у складанні бібліяграфічнага запісу. У якасці аргументу можна прывесці выказванне пісьменніка з сусветнай славай Умберта Эка: «.. нормы бібліяграфічнага апісання складаюць сабой красу навуковага этыкету. Іх захаванне
паказвае на звычку да навукі, а іх парушэнне нярэдка кідае цень на працу, здавалася б,
прыстойную на першы погляд. Рытуал. Можна сказаць-цырымонія, але зусім не бессэнсоўная, не пустое начэтнічэства. Гэтак жа уладкаваны свет спорту, свет калекцыянераў
марак, прэферансістаў, палітыкаў: хто блытаецца ў прафесійных жэстах або тэрмінах –
выклікае насцярожанасць. Ён - «не свой», старонні. Старайцеся выконваць Статут навуковага манастыра».
Патрэбы сучаснага грамадства ў інфармацыі, як паказвае практыка, не заўсёды задавальняюцца з дапамогай віртуальнай прасторы, ды і сучасная прымаўка абвяшчае:
«чым больш вучышся, тым менш дапамагае Google». Нягледзячы на тое, што машынам
няма роўных па хуткасці прадастаўлення доступу да інфармацыі, у асобных выпадках,
бібліёграфы здольныя лепш задавальняць інфармацыйныя запыты карыстальнікаў. Бібліёграф-прафесіянал гарантуе паўнату і дакладнасць інфармацыі, пацвярджаючы свае
гарантыі пералікам існуючых бібліяграфічных матэрыялаў.
У даведачна-бібліяграфічнай дзейнасці пашыраны межы ў сферы інфармацыйных
паслуг. На сённяшні дзень актуальная паслуга – «складанне тэматычных бібліяграфічных спісаў». Карыстальнік, не здолеўшы знайсці дакументы па пэўнай тэме, звяртаецца за дапамогай да бібліёграфа. Падборкі літаратуры на пэўную тэму патрабуюць ад бібліёграфаў умення аналізаваць і на падставе дэталяў сінтэзаваць матэрыял. У кожным
канкрэтным выпадку бібліёграфам рухае логіка і інтуіцыя, а прафесіяналізм і веды забяспечваюць выдатныя вынікі. Гэтыя якасці з’яўляюцца вельмі важнымі рысамі спецыялістаў бібліятэк. Паўната тэматычнага спісу дасягаецца ў выніку шыраты выкарыстання
розных рэсурсаў. Уключаныя ў спіс дакладныя дакументы рэальна існуюць «у прыродзе». Для пошуку па запытах неабходная высокая кваліфікацыя спецыялістаў бібліятэкі,
шырокі кругагляд, уменне кіраваць інфармацыяй і дакументамі. Задача бібліёграфаў
заключаецца ў прадастаўленні карыстальніку пертцінентнай інфармацыі – адпавядаючай яго інфармацыйнай патрэбе. У далейшым гэта будзе самым магутным стымулам для
звароту карыстальніка пры неабходнасці зноў у бібліятэку.
Якім павінен быць сёння сучасны бібліёграф у навуковай бібліятэцы? Для паспяховага функцыянавання ўстановы важным з’яўляецца адпаведнасць прафесійнага ўзроўню бібліятэчных спецыялістаў патрабаванням эпохі лічбавых камунікацый, для гэтага
неабходная наладжаная сістэма бесперапыннай бібліятэчнай адукацыі. У гэтай сувязі ў
2018 г. на базе Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі адкрыты філіял кафедры інфармацыйных рэсурсаў і камунікацый
факультэта інфармацыйна-дакументных камунікацый установы адукацыі «Беларускі
дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў». Сумесная дзейнасць двух устаноў у галіне практыка-арыентаванай адукацыі прадугледжвае паляпшэнне якасці падрыхтоўкі
студэнтаў і магістрантаў. Дзейнасць філіяла кафедры ажыццяўляецца ў мэтах забеспячэння практыка-арыентаванага падыходу ў падрыхтоўцы спецыялістаў па кірунку
спецыяльнасці «Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць. Аўтаматызацыя», удасканальваючы якасць прафесійнай падрыхтоўкі, развіцця сацыяльна-асобасных і прафесійных
кампетэнцый студэнтаў, павышэння эфектыўнасці ажыццяўлення навукова-даследчых
работ на аснове выкарыстання навукова-вытворчай базы бібліятэкі. Напрамкі сумеснай
дзейнасці замацаваны ў дагаворы, заключаным паміж дзвюма ўстановамі.
У рамках супрацоўніцтва праводзяцца семінары для прафесарска-выкладчыцкага
складу, дзе абмяркоўваюцца навуковая, навукова-тэхнічная і маркетынгавая дзейнасць
бібліятэкі, а таксама пытанні, звязаныя з дадзенымі напрамкамі і іх фактычнай рэалізацыяй у працы дзвюх устаноў. Сталі ўжо традыцыйнымі канферэнцыі маладых навукоўцаў і спецыялістаў, якія спрыяюць павышэнню навуковага і прафесійнага ўзроўню бібліятэчнай моладзі, усталяванню новых эфектыўных дзелавых кантактаў паміж маладымі
даследчыкамі і практыкамі бібліятэчнай справы. Маладыя навукоўцы і спецыялісты ў
сваіх дакладах закранаюць актуальныя пытанні сучаснага стану, праблемы і перспектывы развіцця бібліятэчнай справы, прадстаўляюць свае дасягненні.
Зараз у працэсе навучання будучых спецыялістаў для замацавання ведаў і адточвання практычных навыкаў, ЦНБ НАН Беларусі дае магчымасць працы студэнтам для самаўдасканалення, павышэння іх прафесійнай кампетэнтнасці і майстэрства непасрэдна ў
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бібліятэчным асяроддзі з дапамогай выкарыстання прафесійных ведаў спецыялістаў. На
практыцы студэнты ажыццяўляюць пошук інфармацыі па актуальнай для карыстальніка тэматыцы і замацоўваюць навыкі бібліяграфічнага апісання дакументаў. Будучыя
спецыялісты знаёмяцца з патрабаваннямі сучасных карыстальнікаў, з сістэмай абслугоўвання і відамі дапамогі, рацыянальным выкарыстанні даведачнага апарата і фонду
бібліятэкі.
Цэнтральная навуковая бібліятэка НАН Беларусі і факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў ужо
нямала гадоў паспяхова супрацоўнічаюць па многіх напрамках дзейнасці, але стварэнне
філіяла кафедры дазволіць пашырыць гэтую дзейнасць, павысіць якасць навучальнага
працэсу, што ў выніку станоўча адаб’ецца на дзейнасці бібліятэк. Выпускнікі ВНУ, акрамя значных тэарэтычных ведаў, будуць мець практычныя навыкі, на добрым узроўні
працаваць з інфармацыйнымі рэсурсамі з першага дня сваёй прафесійнай дзейнасці, бо
прафесіяналам-бібліёграфам малады спецыяліст становіцца толькі тады, калі ў дасканаласці авалодае методыкай і сакрэтамі даведачна-бібліяграфічнай працы, таму што ДБА,
як і любая іншая прафесійная дзейнасць, мае свае прафесійныя правілы і складанасці.
Разуменне мэтаў і задач бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці, выкананне сваіх прафесійных абавязкаў, арыентаваных на якасныя вынікі працы павінны павысіць імідж бібліятэчнага спецыяліста, адказнасць за сваю працу, захаванасць прынцыпаў бібліятэчнай этыкі будуць маяком на шляху да прафесіяналізма.
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РОЛЬ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ В МЕДІАОСВІТІ БАТЬКІВ
Інтегрованість інформації в повсякденний життєвий простір більшості людей зумовлює необхідність вирішення важливої проблеми – формування важелів захисту, насамперед дітей та молоді, від медіаконтенту, що може шкодити їхньому здоров’ю та розвитку. Згідно з дослідженням компанії «Майкрософт Україна», 76 % батьків не знають,
чим їхні діти займаються в мережі Інтернет (які сайти відвідують, з ким спілкуються й
товаришують тощо), що свідчить про недостатню участь батьків у розвитку інформаційної грамотності власних дітей [1]. Це актуалізує проблему медіаосвіти батьків як основу
ефективної інформаційної безпеки сім’ї та чинник ранньої соціалізації дитини.
У науковій літературі утвердилася обґрунтована думка, що нинішня неформальна
медіаосвіта (позашкільна, батьківська, медіаосвіта дорослих та засобами медіа) має здебільшого стихійний характер, тобто реалізується не завдяки державній політиці, а завдячуючи ініціативам та програмам ентузіастів справи. Наразі в Україні відсутні державні
програми підвищення рівня медіаграмотності в цільових групах громадян, зокрема й у
батьківському середовищі. Між тим, саме в сім’ї діти свідомо чи спонтанно навчаються
сприймати і використовувати інформацію, набувають засадничих навичок поведінки у
віртуальному просторі. Тому для батьків важливим є усвідомлення того факту, що через
відсутність досвіду діти до певного віку не можуть реально оцінювати спрямованість,
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рівень достовірності й безпеки оточуючої інформації. Звідси на чільне місце виходить
батьківська увага до обізнаності дітей про загрози інформаційного середовища. На нашу
думку, вона перебуватиме в центрі інформаційного виховання дітей.
На наше переконання, участь батьків у формуванні медіакультури дітей не обмежується вказівками на негативні сторони впливу медіа і вимогами звузити «контакти з
комп’ютером», обмежити користування Інтернет, телебаченням тощо (слід враховувати,
що діти часто є досвідченішими користувачами медійних ресурсів, ніж батьки і дорослі).
Тому медіапросвіта батьків повинна спрямовуватися на вироблення вмінь враховувати
вікові і психічні особливості дітей, що впливають на поведінку у віртуальному світі, та
здобуття навичок переконливого роз’яснення як позитивних, так й негативних наслідків захоплення медіа.
Розроблена Концепція упровадження медіаосвіти в Україні передбачає широке залучення бібліотек, зокрема через розроблення та апробацію спеціальних бібліотечних
програм з медіакультури та інформаційної грамотності для батьків та дорослих, дошкільників, учнів початкової, середньої та старшої школи, студентів. Передбачається
використання шкільних, публічних, зокрема спеціалізованих дитячих, бібліотек як сучасних комп’ютеризованих центрів, в яких концентрується інформаційно-пошукова діяльність батьків та учнів [2].
Бібліотеки стануть першими хабами проекту «Дія. Цифрова освіта» і забезпечать усім
охочим доступ до безкоштовного навчання на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності (запущена 21.01.2020 р. в рамках розробки Національної стратегії захисту
дітей в Інтернет, доступна за посиланням osvita.diia.gov.ua). Створено освітній серіал для
батьків «Безпека дітей в Інтернеті», спрямований на убезпечення дітей від шкідливих матеріалів, кібербулінгу, суїцидальних інтернет-спілок, сексуального насильства тощо [3].
Унікальну можливість для заходів з безпеки онлайн у бібліотеках, а також закладах
освіти, громадських організаціях, органах влади, бізнесових структурах відкриває Всесвітній день безпечного Інтернет (із 2004 р. проводиться у другий день другого тижня другого
місяця). Для захисту дітей в Інтернет стартувала загальнонаціональна кампанія «Батьківський тиждень безпечного інформаційного простору» з дистанційним курсом з медіаграмотності для батьків, розробленим на сайті «4mama» і презентованим 11 лютого 2020 р. [4].
Важливим засобом формування медіаграмотності батьків є бібліотечні сайти, які надають доступ до ресурсів і матеріалів, довідково-інформаційне обслуговування, містять
поради щодо долучення дітей до світових книжкових скарбів, рекомендації по роботі
з інформацією на «Сторінках для батьків». Крім того, на бібліотечних сайтах може узагальнюватися і поширюватися інформація про діяльність спеціалізованих інтернет-ресурсів, які опікуються роботою з виховання медіакультури.
У реалізації завдань медіаосвіти батьків бібліотеки можуть обійняти такі сфери інформаційної діяльності, як забезпечення рівного доступу до цифрових технологій у різних регіонах країни, розроблення медіаматеріалів для навчання батьків, проведення
досліджень щодо ролі бібліотек і медіа в житті сучасного суспільства, участь у проведенні тижнів медіакультури, днів медіабезпеки, проведенні тренінгів, семінарів, зустрічей
для батьків з формування навичок протистояння маніпуляціям, фейкам, мові ворожнечі
в ЗМІ, поширення для батьків телевізійних та радіопрограм, публікацій у ЗМІ навчального характеру на теми знайомства дитини з Інтернетом, небезпеки в мережі, правил
дотримання безпеки в інтернеті, попередження та протистояння кібербуллінгу, ґаджетозалежності тощо. До цього варто додати лекції для батьків з медіакультури про вплив
різного медіаконтенту (мультиплікаційної продукції, фільмів, телебачення, Інтернет) на
розвиток дітей різного віку, медіазалежності (комп’ютерні, ігрові залежності) та форми
їхнього подолання, культуру обговорення медіапродуктів з дітьми тощо.
Відзначимо, що бібліотечний сектор лише входить в медіаосвітній український процес, але його потенціал оцінюється досить високо. Бібліотеки мають достатній ресурс
для медіаосвіти: комп’ютери, Інтернет, власні сайти, блоги, зв’язки зі ЗМІ та ін. Як видається, вони є установами, які мають широкі можливості для включення в систему формування медіаграмотного батьківського споживача і, таким чином, сформувати і для
себе нову компетентність та новий імідж для аудиторії.
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ТЕХНІЧНІ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ
В сучасних умовах діяльність бібліотек відбувається на тлі динамічного розвитку інформаційних технологій, небувалого зростання потоків інформації і кардинальної зміни
способу життя більшої частини населення, соціально-психологічної та комунікативної
моделі поведінки людей і суспільства в цілому. Істотна роль інформаційних технологій у
розвитку суспільства полягає в прискоренні процесів отримання, поширення і використання суспільством нових знань. Разом з тим, зорієнтуватися в постійно зростаючому
потоці інформації, навіть в умовах постійного вдосконалення інформаційно-пошукових
технологій, стає все більш складно. Темпи зростання інформації нам демонструють наступні цифри. Так, за даними аналітиків з компанії Netcraft, в березні 2011 року в мережі
налічувалося 298 002 705 сайтів, а в 2020 р. вже – 1,263,025,546 [3]. І цей показник збільшується щорічно.
Питання надійності, своєчасності та ефективності інформації отримали сьогодні особливої ваги. Створюючи і надаючи в доступ значні актуальні інформаційні ресурси з різних галузей знань, сервіс-орієнтовані технології обслуговування, розвинені інформаційні системи пошуку інформації за технологією Discovery, сучасні бібліотеки збільшують
внесок в науково-технічні інновації, механізми соціальних, культурних та політичних
змін, підготовку спеціалістів в різних областях діяльності; допомагають організаціям
працювати більш продуктивно, підвищуючи діапазон реалізації соціальних проектів і їх
ефективність: перетворюють життя і сприяють подальшому формуванню інформаційного суспільства.
Дані та тенденції розвитку інформаційних ресурсів і технологій, припускають, що
бібліотеки повинні не просто акумулювати ресурси і забезпечувати доступ до них, а й
переглядати існуючі підходи до форм і змісту інформаційно-бібліотечної роботи, а можливо і цілі, місії та перспективи розвитку бібліотек в цілому.
Проаналізувавши сучасні інформаційні технології, що використовуються в бібліотеках, вдалося виявити технічні та програмні засоби, що застосовуються як для вирішення
внутрішніх технологічних задач, так і створення сервіс-орієнтованих технологій обслуговування, генерації власних інформаційних продуктів і послуг, забезпечення доступу до отримуваних ліцензійних ресурсів. В першу чергу, це засоби комп’ютерної техніки: комп’ютери (суперкомп’ютери, мейн-фрейми, кластери, сервери, робочі станції, персональні
комп’ютери, ноутбуки, планшети і т. п.); комп’ютерна периферія (зовнішні пристрої, що
підключаються до системного блоку – термінали, принтери, сканери, плотери, джерела
безперебійного живлення та ін.); мережеве обладнання (пристрої, необхідні для роботи
комп’ютерної мережі – маршрутизатори, комутатори, модеми, патч-панелі та інше) [2].
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Серед засобів комунікаційної техніки, які забезпечують одну з основних функцій
управлінської діяльності – передачу інформації в рамках системи управління та обмін
даними з користувачами і партнерами бібліотек, використовуються засоби і системи
стаціонарного та мобільного телефонного зв’язку, системи кабельного зв’язку, включаючи оптико-волоконний і супутниковий зв’язок, та ін.
Крім того, в діяльності сучасних бібліотек широко використовуються засоби організаційної техніки призначені для механізації і автоматизації бібліотечно-бібліографічної
діяльності в усіх її проявах. До таких засобів відноситься досить великий перелік технічних засобів, пристроїв і пристосувань, починаючи від олівців і закінчуючи складними засобами виготовлення документів (репрографії та оперативної поліграфії, цифрові
і копіювальні апарати і т. д.). Застосування засобів оргтехніки пов’язане з виконанням
різних операцій з обробки документованої інформації або з організацією праці бібліотечних фахівців.
У сучасних умовах діяльність бібліотек є неможливою без застосування програмних
засобів сучасних інформаційних технологій (системних і прикладних). В бібліотечній
практиці використовуються різні види операційних систем, системи підготовки текстових, табличних і інших документів, презентацій, програми обробки фінансово-економічної інформації (АС «1С Бухгалтерія» для автоматизації процесів бухгалтерського обліку, податкового обліку, касової діяльності та ін.) [2], системи управління базами даних,
наприклад, Реляційна система керування базами даних Microsoft Access, яка володіє потужними, зручними і гнучкими засобами візуального проектування об’єктів, що дозволяє користувачеві при мінімальній попередній підготовці досить швидко створити повноцінну інформаційну систему на рівні таблиць, запитів, форм і звітів, а також системи
автоматизації бібліотек («ІРБІС», MARC SQL, «РУСЛАН» і ін.) [1]; особисті інформаційні
системи, призначені для інформаційного обслуговування робочого місця співробітника,
що дозволяють планувати особистий час на різних часових рівнях, вести персональні
чи інші картотеки і автоматично вибирати з них необхідну інформацію; вести журнал
телефонних переговорів і використовувати функції, характерні для багатофункціональних телефонних апаратів; вести персональні інформаційні блокноти для зберігання різноманітної особистої інформації. У найближчому майбутньому перспективними можуть
стати системи управління проектами, мультимедіа програми (програми для створення /
редагування відео, звуку, Text-To-Speech та ін.), експертні системи і системи підтримки
прийняття рішення.
Впровадження інформаційних технологій в бібліотеках сприяє оптимізації внутрішніх процесів, пов’язаних з формуванням фонду (автоматизацією традиційних функцій
комплектування – замовлення, підписки, реєстрації нових надходжень, отримання вихідних форм, підсумкових даних про надходження літератури до фонду), забезпеченням
збереження (використанням протикрадіжного обладнання, систем відеоспостереження,
обладнання для оцифровки старих видань та ін.), індексуванням та організацією довідково-пошукового апарату бібліотеки (створенням різних баз даних, електронних каталогів, індексуванням видань, що включає автоматичне формування авторського знаку
та ін.), бібліотечним обслуговуванням читачів / користувачів (реєстрація / перереєстрація читачів, в т. ч. онлайн, широкий спектр пошукових можливостей і безпаперова технологія формування замовлення на видачу літератури , віддалене електронне замовлення
видань та ін.), обслуговуванням користувачів по міжбібліотечному абонементу, в тому
числі міжнародному (автоматизований облік замовлень, що надійшли, реєстрація їх виконання і відстеження відправлених / повернених документів бібліотекою, яка виконує
заявки; пошук інформації в електронних каталогах; оформлення замовлень і контроль
їх виконання бібліотеками, що подають заявки), довідково-бібліографічним обслуговуванням (використання віддалених ресурсів в обслуговуванні, консультації онлайн і ін.).
Для створення і надання користувачам інформаційних ресурсів і послуг, бібліотеки
використовують різні веб-сервіси, технології хмарних обчислень, мобільні технології і
додатки (qr-коди для створення інтерактивних виставок книг бібліотеки, мобільні аудіо-гіди, програми електронної видачі книг на пристрій користувача та ін.), соціальні
мережі і аналітику нового покоління.
Отже, наразі еволюція інформаційних технологій і систем все більшою мірою визначається їх інтелектуалізацією. Звісно ж, що в цьому напрямку у бібліотек є майбутнє,
зокрема, у впровадженні інтелектуальних інформаційно-пошукових систем в обслуговування читачів.
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В умовах потужного розвитку новітніх інформаційних технологій та мереж, бібліотеки активізують популяризацію своєї діяльності, бібліотечно-інформаційних послуг, ресурсів та бібліотечної професії. Бібліотека позиціонує себе як сучасний ресурсний інформаційний центр, який організовує свою діяльність, повноцінно та тривало використовує
вдало функціонуючу та розвиваючу автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему
з різноманітним набором додаткових сервісів, яка забезпечує обслуговування користувачів online, роботу з локальними віддаленими ресурсами, пропонує широкий вибір сервісів та послуг на основі відкритого доступу до інформації, дозволяє підтримувати та
розвивати постійний зв’язок з користувачами.
Популяризація бібліотек в мережі Інтернет (facebook, Instagram, telegram тощо) сприяє як їх позиціюванню, так і спонукає до активної формальної та не формальної комунікації в професійному співтоваристві.
Варто, назвати, як мінімум, три причини, які спонукають бібліотеки до свого представництва в Інтернеті та у соціальних мережах: 1) привернути увагу нового покоління
Інтернет-користувачів до бібліотек і стати для них необхідними, привабливими, інноваційними, мобільними; 2) довести цифровий контент науково-освітніх ресурсів до високого рівня зручності, доступності, релевантності, затребуваності 3) побудувати нову
бібліотечну філософію та адаптувати бібліотечні технології для роботи з мобільним Інтернетом і мобільним контентом [3].
Виникнення новітніх інтернет-технологій багато в чому вплинуло на традиційні
бібліотечні процеси, так завдяки електронним каталогам, користувачі швидко можуть
знаходити потрібну для них інформацію на сайтах бібліотек. Адже в електронному каталозі набагато зручніше здійснюється пошук ніж у картковому. Вихід в каталоги бібліотек різних країн, на веб-сторінки різних організацій розширює світосприймання людини та формує інформаційну та комп’ютерну культуру. А також масову роботу, зробивши
її сучаснішою, привабливішою для читача. Бібліотеки регулярно надають інформацію
про заходи, акції, події і факти, що відбуваються в бібліотеці, надається хроніка масових
заходів.
Розвиток і вільне використання мережевої інформації набуває все більшого значення, бібліотека як соціальний інститут розширює свої функції (інформаційна, комунікативна, кумулятивна та ін.) та стає більш привабливою для користувачів, які здебільшого
змінюють сам спосіб користування бібліотекою. З’являється нова група користувачів
яких ми називаємо віртуальними. На це поняття існує ряд поглядів. На нашу думку, це
особа, яку ми не сприймаємо як визначену, але при наявності умов вона постає перед
нами як конкретна особистість зі своїми інформаційними потребами, інтересами, запитами. В сучасних умовах набуває актуальності співпраця з віртуальними споживачами
інформації. Через сайт кожен із користувачів знайомиться із структурою бібліотеки, режимом її роботи та послугами, які вона надає.
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При цьому суттєво зростає й творчий потенціал бібліотечних працівників, котрі залучені до просування культурно-мистецьких організацій в глобальному комунікаційному просторі. Нині вони розробляють інноваційні мультимедійні веб-виставки, екскурсії
по мистецькому арсеналу бібліотек, практикують онлайн огляди нових надходжень на
бібліотечних сайтах. Поширюються спроби бібліотек щодо рекламування своєї роботи
посиланнями в блогах та соціальних мережах, застосування у веб-дизайні, 3D-ілюстрацій, аудіо- й відеосупроводу соціокультурних заходів. Мультимедійні технології значно прикрасили проведення традиційних бібліотечних заходів, надаючи їм не обмежені можливості для їх привабливого ілюстрування, посилення наочності й ефективності
впливу на користувача.
Бібліотекарям що надають інформацію в мережах слід пам`ятати, що користувачі
веб-сайтів цінують різні засоби комунікації за для отримання інформації. Інформаційний масив веб-сайту повинен відповідати запитам всіх його споживачів та асоціюватися
з ними. Тому обов’язок кожного власника мережі полягає в тому, щоб інструктувати і
направляти користувачів у процесі пошуку до необхідних веб-документів.
Власники мережі повинні доповнювати зміст з урахуванням особливих потреб користувачів, а також бути впевнені, що користувач зможе легко знайти необхідні, потрібні ресурси, і одночасно гарантувати, що вони не перевантажують свої веб-сайти змістом,
який нікого не цікавить [2].
В умовах сьогодення реклама є найбільшим рушієм в популяризації продуктів і послуг в усіх сферах життя, тому бібліотеки не є виключенням. Реклама бібліотечної діяльності – це соціальна реклама. Її довгострокова мета – формування відношення аудиторії
до культури, знання як найвищих цінностей. Бібліотечна реклама привертає увагу до
послуг бібліотеки та її інтелектуальної продукції, зацікавлює користувачів і стимулює
скористатися рекламованою бібліотечною послугою. На відміну від комерційної реклами, бібліотечна не тільки «просуває свої продукти і послуги», але і орієнтує споживача в
просторі культури, повідомляє нову інформацію, освітлюючи події бібліотечного життя
і всього причетного до неї. Тільки така реклама може забезпечити довіру населення до
бібліотеки та слугуватиме засобом управління рішеннями користувачів.[1].
Тобто ми бачимо наскільки розширюється коло інформаційних послуг до переліку
яких входять: фактографічні, концептографічні, аналітичні послуги, аналітичні огляди,
дайджести тощо. Виконуючи аналітичні послуги, бібліотекарі удосконалюють знання
про методи наукових досліджень, підвищують свій інтелектуальний та професійний рівень. Нові види носіїв інформації і технічні засоби впливають на швидкість та комфортність її пошуку.
Створення веб-сайтів незмірно підвищує престиж бібліотеки адже інформація про
бібліотеку попадає у всесвітню мережу. Розширюється число її реальних та потенційних
користувачів [1].
Пошук нових ідей у розбудові комунікаційних засобів та популяризації кожної бібліотеки продовжується.
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ЗНАЧУЩІ НАУКОВІ ВИДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО У ДОКУМЕНТНОМУ ПОТОЦІ
ОБМІННОГО ФОНДУ (2014 – 2019 рр.)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) має багаторічний досвід
науково-видавничої діяльності і надає особливого значення питанням ефективного формування інформаційного потоку наукових видань. За період 2014–2019 рр. установою було
видано 186 найменувань колективних та індивідуальних монографій, довідкових, бібліографічних і науково-інформаційних видань, науково-методичних документів, збірників наукових праць. У 2019 р. до поточного обмінного фонду НБУВ надійшло більше 18 тис. прим.
документів, з них видань Бібліотеки більше 30 найменувань. Основу складають видання,
в яких висвітлюються дослідження історико-культурних фондів, актуальні проблеми розвитку національних інформаційних ресурсів, бібліотекознавства, книгознавства і соціальних комунікацій, біографістики, наукометрії тощо. Вагоме місце займають праці, присвячені історії НАН України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, видатним ученим, діячам науки, освіти і культури, а також фахові збірники наукових праць НБУВ.
Видання співробітників наукових підрозділів Бібліотеки, неодноразово були відзначені дипломами та нагородами на різних книжкових конкурсах, зокрема у Конкурсі
«Краще книжкове видання НАН України», який було започатковано у 2016 р. з метою
підтримки творчої активності учених, популяризації наукових здобутків, зростання
престижу наукової видавничої продукції та підвищення культури наукового книговидання. Відзнаки у цьому Конкурсі одержали такі наукові видання НБУВ: монографія директора Інституту книгознавства НБУВ Ковальчук Г. І. «Український науковий інститут
книгознавства (1922–1936)», науковий каталог «Мідні гравірувальні дошки українських
друкарень XVII–XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», підготовлений фахівцями відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ, ґрунтовна праця фахівців відділу національної бібліографії НБУВ «Кобзар»
Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: книгознавче та бібліографічне дослідження», яка була присвячена 200–річчю від дня народження Т. Шевченка та 175–річчю виходу друком першого видання «Кобзар». У 2019 р. диплом лауреата у номінації «Довідкові видання» здобув каталог Л. Гутник «Український
кіноплакат 1947–1994 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», виданий на світовому рівні як за змістом, поліграфією, ілюстративністю, так і за
рівнем дослідницької роботи, в якому вміщено значний документальний пласт українського друкованого кіноплаката (3442 назви).
Перше місце у номінації «Довідкові біографічні видання» II Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу» (НБУВ, 2019 р.) здобув словник Л. Гарбар «Історія української
бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.): матеріали до біобібліографічного словника», в якому репрезентовано біографічні довідки співробітників просвітянських, університетських, наукових, публічних, сільських та дитячих бібліотек, а також відомих бібліотекознавців – розробників теорії, історії, методики та організації бібліотечної справи, імена яких
вдалося встановити за архівними джерелами та за згадками в опублікованих документах.
Значна частина наукових робіт, підготовлених до друку фахівцями Бібліотеки за цей
період, були присвячені ювілейним датам – 100-річчю з дня заснування Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського і Національної академії наук України. Це, зокрема, такі фундаментальні праці Бібліотеки, як збірка документів і матеріалів у 3-х книгах «Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки»,
що висвітлює становлення та розвиток Академії наук як провідного наукового вітчизняного центру розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Україні;
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видання «В. І. Вернадський і Україна: з листування» (кн. 1, кн. 2), в якому представлено
епістолярну спадщину визначного вченого; збірник документів «Особові архівні фонди
вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського», у якому репрезентовано комплекс документів особових архівних фондів видатних вчених, що містять інформацію про життя та діяльність визначних осіб
української науки, діяльність НАН України від початку її заснування до сьогодення; наукове видання «Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б. Є. Патона: до
сторіччя від дня народження» та інші твори співробітників.
Серед знакових видань НБУВ, що були опубліковані у 2019 р. слід відзначити дві колективні монографії: «Національна бібліотека України В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002)», в якій розкривається найбільш динамічний
період її функціонування, пов’язаний із становленням незалежності України, наростанням демократичних процесів, з наповненням новим змістом функцій Бібліотеки як національної установи, а також «Національна бібліотека України В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000–2018)», в якій розглядається проблема ефективного
використання інформаційних ресурсів, аналізуються нові масиви наукової інформації у
глобальному інформаційному просторі тощо.
До ювілею Бібліотеки було започатковано новий інформаційний ресурс – Репозитарій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (eVerLib) – електронний
архів, що систематизує і зберігає в електронному вигляді копії документів інтелектуальних продуктів НБУВ, забезпечує відкритий доступ за допомогою інтернет-технологій
для поширення цих матеріалів з метою інтеграції у середовище світового науково-освітнього співтовариства. У репозитарії представлено, зокрема, науково-бібліографічний
покажчик «Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: видання бібліотеки
та література про її діяльність (2004–2018 рр.)», що не має друкованої версії, в якому
вміщено бібліографічний опис праць співробітників НБУВ та інших авторів.
Враховуючи важливість оперативного інформування фахівців, а також партнерів по
книгообміну про вітчизняні документи, включаючи видання НБУВ, з 2013 р. співробітники відділу комплексного формування бібліотечних ресурсів щорічно готують до друку науково-інформаційне видання «Обмінний фонд Національної бібліотеки Україні імені
В. І. Вернадського». А для інформування про зарубіжні періодичні видання, що надійшли
з усіх джерел комплектування до фондів НБУВ і бібліотек наукових установ НАН України, випускається бібліографічний покажчик «Зарубіжні періодичні відання у фондах Національної бібліотеки Україні імені В. І. Вернадського та бібліотек наукових установ НАН
Україні» (з періодичністю один раз на два роки), видання якого було засноване ще в 1980 р.
Сторічний досвід діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського свідчить про те, що книгообмін є одним з дієвих методів культурної і інформаційної
співпраці на міжнародному рівні, а також способом популяризації наукових вітчизняних
видань. Зараз Бібліотека здійснює документообмін інформаційними ресурсами з 217 бібліотеками та організаціями державного значення, а також з 577 зарубіжними установами, бібліотеками і науково-інформаційними центрами у 59 країнах світу.
Підсумовуючи, хотілося б зазначити, що публікації фахівців і науковців Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського використовуються для забезпечення власних
фондів, бібліотек наукових установ НАН України, партнерів НБУВ із документообміну,
а також представляють цінне джерело у забезпеченні інформаційних, освітніх та культурних потреб користувачів бібліотеки.
УДК 025.5:34(477)

Пестрецова Ольга Олександрівна,
мол. наук. співр. Національної юридичної бібліотеки Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, канд. наук із соц. комунік.,
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БІБЛІОТЕЧНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА
СИСТЕМИ ПРАВОВОГО ІНФОРМУВАННЯ
В умовах трансформації українського суспільства та підвищення соціальної активності громадян, важливим чинником удосконалення взаємовідносин між державою та
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суспільством є створення ефективної системи задоволення інформаційно-правових потреб громадян.
Важлива роль у забезпеченні ефективного функціонування системи правового інформування належить бібліотекам як інформаційним центрам, що сприяють розвитку
засобів поширення правової інформації із застосуванням електронних технологій, формуванням та раціональним використанням інформаційних ресурсів.
Інтенсивний розвиток правотворення в Україні є важливим фактором формування сучасної вітчизняної системи інформаційно-правового забезпечення. Таким чином,
сформувалася потреба в узагальненні актуальних аспектів вітчизняної практики правотворчої діяльності, акумулюванні й адаптуванні провідного зарубіжного досвіду правотворчості з використанням потенціалу бібліотек. В Україні в процесі розвитку демократичного суспільства зростає потреба у вивченні та освоєнні досвіду правової практики передових демократій Заходу, формування відповідних демократичному процесу
практик правової комунікації, заснованих на соціальному й особистісному партнерстві.
Паралельно набувають актуальності питання інтеграції вітчизняних бібліотек у сфері
правового інформування в міжнародний соціально-комунікаційний простір.
Основу інформаційно-правового обслуговування становить безпосередньо правове
інформування, яке є процесом, в результаті здійснення якого користувачі різних категорій отримують запитувану інформацію правового змісту. Ефективність цього процесу
залежить від вивчення та аналізу інформаційно-правових потреб користувачів та якості
ресурсного забезпечення, тобто інформаційних послуг та продуктів бібліотеки.
Інформаційно-правове обслуговування користувачів можна розглядати як цілеспрямовану та систематичну діяльність бібліотеки або структурного підрозділу, що представляє собою сукупність напрямів та відповідно до них форм задоволення запитів користувачів на різні види правової та суміжної за змістом інформації, шляхом надання
розгалуженого комплексу бібліотечно-інформаційних послуг з використанням сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій.
Основою бібліотечного інформаційно-правового обслуговування є сукупність дій з
формування, обробки, надання доступу до якісної, актуальної інформації з різних джерел відповідно до потреб користувачів. Поширення правових знань бібліотечними установами є системним процесом, з використанням усього асортименту наявних форм інформаційного та аналітичного обслуговування користувачів за допомогою розвитку
дистанційних технологій, актуальним наповненням веб-сайтів тощо. Вивчення рівня
правової поінформованості суспільства дає можливість бібліотечним установам прогнозувати запити на цей вид інформації і працювати на упередження.
Поширення набуває практика консультаційної роботи поряд з безпосереднім обслуговуванням користувачів інформацією правового характеру, коли бібліотека виступає
платформою, а відповідний її підрозділ – організатором і куратором проектів зі створення
та функціонування громадських юридичних приймалень на базі бібліотек, де консультування здійснюють професійні юристи на громадських засадах. Успішною є участь бібліотек у масштабних проектах, спрямованих на підвищення правової культури й забезпечення
прав громадян, що їх реалізують міжнародні організації та органи влади різних рівнів.
В процесі розширення внутрішніх і зовнішніх інформаційно-комунікаційних зв’язків
бібліотеки важливу роль відіграє налагодження соціального партнерства, що характеризується багаторівневістю, відкритістю, загальнодоступністю та широкомасштабністю.
Важливим напрямом розвитку інформаційно-правового обслуговування в діяльності бібліотек є посилення аналітичних функцій, що обумовлює розширення роботи щодо
забезпечення правотворчого процесу органів державної влади різних рівнів, інформаційно-аналітичного супроводу економічних, політичних, правових та інших процесів.
Актуальним завданням сьогодення є впровадження, спираючись на зарубіжний досвід юридичної бібліотечної справи, нових форм інформаційно-правового обслуговування та використання ефективних засобів популяризації цього напряму бібліотечної діяльності як серед користувачів, так і професійної бібліотечної спільноти.
Формування правової держави в умовах розвитку інформаційного суспільства сприяло активізації масштабних соціальних процесів, підвищенню суспільного запиту на організацію та розвиток інформаційно-правового обслуговування вітчизняних бібліотек,
забезпеченню широкого доступу громадян до сучасної правової інформації.
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ПЕРСПЕКТИВИ БІБЛІОТЕЧНОЇ ПРОФЕСІЇ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У період глобалізаційних змін, коли інформаційні технології стали потужною силою
в перетворенні концепції бібліотек, виникає потреба перегляду перспектив професії бібліотекаря. У новому цифровому середовищі фахівці, які становлять ядро бібліотеки,
повинні виробити нове сприйняття і ставлення, готовність працювати з урахуванням
нових вимог.
Попри те, що різні аспекти професії бібліотекаря досліджувала значна кількість фахівців, серед яких М.Ю. Матвєєв, С.Г. Матліна, Г.А. Алтухова, Я.Е. Євстигнєєва, В.А. Мінкіна,
М.М. Галкіна, Е.Р. Сукіасян, А.С. Чачко, Д.К. Равінський, А.В. Акімкіна, Н.В. Лопатіна, Ф. Саймон, М. Шафі та ін., слід відзначити відсутність фундаментальних розробок по формуванню іміджу сучасного бібліотекаря з урахуванням активного впровадження ІТ в роботу бібліотек і психологічного походу до формування особистісних якостей, орієнтованих
на професійне зростання.
Інформаційне століття вимагає від бібліотекарів бути постійно залученими в процес
активного навчання, прямого втручання в технології і прогресивного розширення професійних знань. Вони повинні вхопитися за нові можливості, створені за новою технологією, щоб визначити свою роль в якості інформаційних менеджерів, а не просто співробітників бібліотеки, які виконують комплекс операцій по формуванню бібліотечного
фонду та обслуговування користувачів [2].
Для того, щоб бібліотекарі змогли підвищити свою професійну кваліфікацію, ми б запропонували організацію курсів не тільки з проведенням занять з підвищення комп’ютерної грамотності, а й регулярного ознайомлення співробітників бібліотеки з інноваціями в цій області. З огляду на сучасний стан бібліотек, пов’язаний з недофінансуванням,
ми б запропонували організовувати такі курси безпосередньо при бібліотеці, причому
проводити заняття та майстер-клас можуть фахівці з ІТ цієї ж бібліотеки [1]. Фактично
без відриву від виробництва, можна було б проходити процес навчання, обміну досвідом
та з’ясування нагальних проблем, що виникають на практиці, і їх подальше усунення або
удосконалення силами ІТ-фахівців.
Крім вищесказаного, бібліотекарям необхідні знання психологічних особливостей
особистості, здатних допомогти їм як в процесі спілкування з користувачами, так і в організації психологічного підходу до формування особистісних якостей, орієнтованих на
професійне зростання [3]. Бути психологом, це означає не тільки вміти розуміти вчинки
інших, налагоджувати контакт, згладжувати конфліктні ситуації, але і культивувати в
собі бажання розвиватися. Саме ця якість так необхідна сучасному бібліотекарю. Професіонали, здатні усвідомити свою значущість, ніколи не зупиняться на досягнутому.
Бібліотекарям сьогодні як ніколи необхідно знайти себе не тільки в професії, яка вже
придбала кілька незвичний для них вигляд, а й в соціумі в цілому.
Рішення психологічних аспектів нових граней бібліотечної професії в сучасному суспільстві ми бачимо в організації психологічних тренінгів, які повинні стати регулярними і обов’язковими для всіх співробітників бібліотеки. З урахуванням того, що психологічна наука на сьогодні володіє широким спектром методик, здатних підвищити самооцінку, усунути психологічні бар’єри, які стоять на шляху усвідомлення необхідності змін і
подальшого самовдосконалення, такі заняття допоможуть бібліотекарям в усвідомленні
значущості своєї професії в епоху глобальної інформатизації суспільства, відкриють дорогу до професійного росту.
Таким чином, перспективи бібліотечної професії в інформаційну епоху залежать не
тільки від високого професіоналізму, а й глибоких пізнань бібліотекарів у тих областях,
які допоможуть їм, як фахівцям, залишитися затребуваними у постійно змінюваному світі, зокрема: придбання і вдосконалення базових навиків в області ІТ та організація психологічного підходу до формування особистісних якостей, орієнтованих на професійне
зростання.
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ПОЛІТИКА БІБЛІОТЕК У ВЗАЄМОДІЇ З ВЛАДНИМИ СТРУКТУРАМИ
Запровадження європейської моделі суспільних відносин потребує невідкладної зміни системи державного управління, переходу від політики інформування до публічної
комунікації. Тож очевидно, що ефективне реформування країни можливе лише за умови
системного діалогу влади та громадянського суспільства.
В свою чергу, ефективне використання інформації, є нині фундаментальним чинником політико-економічної та соціокультурної модернізації українського суспільства,
розбудови міцного, консолідованого соціуму, дотримання інформаційно-психологічної
безпеки громадян та держави. В цьому контексті слід відзначити вагому роль бібліотек.
В останні роки ми всі стали свідками того, як сильно змінюються уявлення про
завдання бібліотек, про їх місце в культурній, науковій, освітній та інформаційній інфраструктурі, їх ролі в політичному житті, в розвитку демократії і місцевого самоврядування. Ці уявлення змінюються одночасно і на професійному, і на урядовому, і на побутовому
рівні. Найважливіші завдання бібліотек в сучасному світі все частіше формулюються як
забезпечення вільного і необмеженого доступу до інформації та збереження її джерел,
а бібліотекаря все частіше називають не зберігачем і пропагандистом книги, а інформаційним фахівцем, навігатором в океані інформації.
Оскільки інформація, послуги та ресурси органів державної влади все більше стають
цифровими, а в деяких випадках тільки цифровими, бібліотеки почали використовуватися як найважливіші сполучні ланки між громадою та владою.
В свою чергу, сучасна бібліотека є установою, що акумулює інтереси практично всіх
верств суспільства. Поступове формування основ правової держави, забезпечення прозорості діяльності владних структур на різних рівнях, вдосконалення законодавчої системи, широке достовірне інформування громадян для забезпечення їх усвідомленого
політичного вибору, розвиток недержавного сектора економіки створюють можливість
реалізації довгострокових бібліотечних ініціатив на противагу короткочасних змін ситуації. Цим обумовлена необхідність професійного співробітництва бібліотек з органами
влади.
Бібліотеки все більше усвідомлюються українським суспільством і державою як один
з найважливіших компонентів культурної, освітньої та інформаційної інфраструктури
країни, що виконує основні соціальні й комунікативні функції і вносить гідний вклад в
економічний розвиток країни. Варто відмітити, що бібліотеки є тими організаціями, які
мають високу оцінку довіри серед суспільства. Перетворюючись в інформаційно-культурні центри, бібліотеки неминуче посилюються як суб’єкти соціального впливу на населення. Вони все тісніше співпрацюють з державними та суспільно-політичними структурами, послідовно беручи участь в становленні громадянського суспільства.
Підсумовуючи зазначимо, що комунікативна діяльність органів державної влади на
сьогодні є вимогою часу, а загальнодоступність бібліотечних установ і їх ресурсні можливості, досвід роботи з інформацією дає підстави констатувати, що бібліотеки стали
ефективним посередником між владою та користувачами. До того ж у той час, як влада
продовжує збільшувати використання цифрових технологій, бібліотеки все більше почи-
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нають виконувати функції посередників між громадянами та органами державної влади
в області надання інформації та розвитку громадянської активності. Сьогодні бібліотека
є складовою частиною громади як центр задоволення потреб громадян у публічній інформації, як інформаційний посередник між владою та громадою, як центр формування
інформаційних мотивів для громади, як соціокультурний центр тощо. Використання у
роботі бібліотек новітніх технологій дозволяє їм виконувати різноманітні інформаційні
запити, надавати відповідні послуги. Тому роль бібліотек, що забезпечують вільний доступ до інформації буде зростати і посилюватися.
Отже, визначне місце й ролі бібліотек у процесах комунікації зберігає свою актуальність. Плідний діалог між соціумом і владою через посередництво бібліотек ‑ це фундамент демократичних управлінських відносин. Цей діалог повинен стати одним із головних критеріїв оцінки якості управлінської культури, довіри громадян до влади, реальним індикатором формування в Україні активного громадянського суспільства і демократичної держави.
УДК 001:374.7:908(477)
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НАУКОВА ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КРАЄЗНАВЦЯ
ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ О.С. ЯКИМЕНКА
На сьогодні мало дослідженим залишається наукова та культурно-просвітницька
діяльність Олексія Стефановича Якименка – відомого краєзнавця, медика, археолога
та музеєзнавця Переяславщини.
О.С. Якименко був із тієї когорти діячів, котрі вміли обирати фундаментальні проблеми, але не нехтували й повсякденними рутинними справами. Коло його наукових
інтересів не мало меж, але своїм покликанням, головною справою свого життя він вважав медицину.
У 1967 р. закінчив медичний інститут академіка І.П. Павлова у Ленінграді (СанктПетербург) отримав диплом лікаря патанотомії. Паралельно з медичною практикою
активно займався науковою діяльністю, всебічно вивчаючи проблематику питань патологічної анатомії впродовж всього свого життя.
Особлива увага у наукових розвідках О.С. Якименка відведена дослідженню становлення та розвитку медицини на Переяславщині. Вивчаючи ці питання він звертався
до архівних документів Держархіву Полтавської області, що засвідчували діяльність
лікарської справи на Русі. Зібрані дослідником матеріали представлено у низці його
публікацій присвячених даній тематиці [1].
У своїх працях О.С. Якименко довів для нас та багатьох діячів краю, що провідне
місце у становленні та розвитку медицини Переяславщини належало визначній особистості – Єфрему Переяславському, видатному діячу Київської Русі ХІ ст. Засновником
першої лікарні або, як її тоді називали, будинку для хворих і мандрівників, вважають
саме Єпископа Єфрема. Перша лікарня на Русі була відкрита в Переяславі саме завдяки
сприянню Єфрема. За бажанням князя Всеволода Ярославовича, святий Єфрем отримав переяславську єпископську кафедру. З цього часу і розпочалася його широка, багатоплідна діяльність на теренах рідної держави [8].
Майже двадцятирічне перебування Єфрема у Переяславі відзначилося значними
зрушеннями у розвитку міста. Йому вдалося організувати низку церковно-лікарняних
закладів не лише у Переяславі, а й в інших містах та селах забезпечуючи безкоштовне
лікування.
Єфрем першим розробив монастирський статут, виходячи з положень якого будував громадські лазні, безкоштовні лікарні для бідних і мандрівників, стаціонарні відділення для важкохворих. Ціла мережа лікувальних закладів існувала при монастирях на
принципах християнського милосердя і протягом семи століть служила людям.
Олексій Стефанович, досліджував діяльність і інших діячів Переяславського краю,
котрі сприяли значному розвитку медичної галузі. До таких належать: Ф. А. Прохоро-
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вич (1779–1825), брати Чуковські – Прохор (1790–1842) та Яким (1779–1848), син переяславського козака Х. Тихорський . Також дослідник цікавився життям та діяльністю
відомих історії лікарів ХІХ ст. І. Захаржевського, П. Єфимця, А. Козачковського, К. Коваленка, М. Шкіри, Ю. Чепцова та багатьох інших подвижників благородної справи, про
що засвідчують матеріали з його особового архіву [1].
Особливу цікавість для лікаря-дослідника становила історія розвитку Переяславської лікарні, яка бере свій початок з 1856 р. На той час вона складалася з трьох дерев’яних будинків. В одному діяла лікарня на п’ять ліжок, у другому квартира лікаря, у
третьому – сторожка.
У повоєнний період, розвиток медицини переяславського краю зазнав значного
розвитку. Так, з 1953 по 1957 рр. відбулося будівництво нової лікарні. Відповідно до
проектної документації, її зведення було заплановано поряд із функціонуючою старою
лікарнею. З 1954 р. розпочато будівництво нових корпусів терапевтичного відділення
та стоматологічної поліклініки. У 1973 р. збудовано 3-поверховий хірургічний корпус,
а через шість років – поліклініку. На кінець 1980-х років територію лікарні доповнювали збудовані приміщення під патологоанатомічне та інфекційне відділення.
Олексій Стефанович описував шляхи розвитку лікарні у різні періоди її діяльності.
Наводив статистичні відомості різних видів захворювань, простежував динаміку лікування хворих, проведення складних операцій, писав про відкриття нових лікарських
дільниць, фельдшерських пунктів та шпиталів, що діяли на Переяславщині [1].
У 1996 р за ініціативи Олексія Стефановича Якименка, Переяслав-Хмельницькій
ЦРЛ офіційно було присвоєно ім’я Єфрема Переяславського. Це стало першим кроком
до втілення у життя мрії О.С. Якименка, спорудження на території лікарні пам’ятника Єфрему Переяславському, а згодом – започаткування зведення церкви пресвятого єпископа Переяславського, до будівництва якої він докладав чимало зусиль впродовж багатьох років. Також, завдяки його ініціативі та власним зусиллям при Переяслав-Хмельницькій ЦРЛ було створено «музей медицини», що включає дві експозиції:
історії лікарні та патології людини [6]. Музей продовжує діяти до теперішнього часу,
демонструючи відвідувачам унікальну колекцію, що нараховує близько 300 зразків біологічних матеріалів, які слугують для подальшого вивчення та лікування вроджених
патологій.
Не лише медициною захоплювався О.С. Якименко, він цікавився мистецтвознавством, історією рідного краю, знався на археологічних знахідках, предметах матеріальної культури предків, тісно співпрацював з науковими співробітниками Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», передав до фондів колекцію
козацьких люльок, знайдених у Подніпров’ї. Археологічні експедиції у яких приймав
участь краєзнавець, мали вагомі результати. Віднайдені унікальні знахідки козацького
часу, представлені в основному фрагментами гончарного посуду, уламками кахлів, знаряддями праці та люльками для паління тютюну, також поповнили фондові колекції
НІЕЗ «Переяслав». Всього до колекції входить 80 цілих та фрагментованих люльок і 57
уламків. Більшість люльок прикрашено рослинним та геометричним орнаментом, що
повторює орнаментальні мотиви керамічних виробів ХVII–XVIII ст. Детальне вивчення
та опис знайденої колекції О.С. Якименко провів спільно з фахівцем, науковим співробітником музею археології Д.А. Тетерею, результати своїх досліджень вони оприлюднили на сторінках наукового збірника «Нові дослідження пам’яток козацької доби»
(1998) [7].
Велику цінність, на думку краєзнавця, мала публікація наукового співробітника історико-культурного заповідника (нині – Національний історико-етнографічний
заповідник «Переяслав») Г.М. Бузян під назвою «Нові джерела з історії Переяславщини» (1989). Дана праця містила результати масштабної археологічної експедиції, що
здійснювала розвідки нових пам’яток на території Переяслав-Хмельницького району.
Дослідження було зосереджено на правому боці Супою, в нижній течії річок Броварка та Альта [2]. Автором представлено детальний опис знайдених предметів до яких
увійшли уламки посуду ІІ тис. до н.е., фрагменти кераміки неолітичного часу V–IV тис.
до н.е, а також знахідки, знайдені самим О.С. Якименком – гончарна кераміка, шиферні
пряслиця, металеві та скляні прикраси.
Не менш плідною була співпраця О.С. Якименка з науковцем археологічної галузі М.В. Роздобудько. Дослідники займалися вивченням фрагментів пальчастих фібул,
знайдених Олексієм Стефановичем на берегових мілинах Переяславського Лівобережжя. За твердженням дослідників, звідти походять численні керамічні матеріали пізньо-
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зарубинецького, київського, черняхівського та пеньківського типів. Один із знайдених
фрагментів, що зберігається у фондах НІЕЗ «Переяслав», являє собою праву частину
верхнього щитка фібули з двома пальцеподібними променями. Знайдені матеріали
датуються І тис. н.е. Детальний їх опис, а також аналогії подібного типу старожитностей, автори представили у спільному науковому дослідженні під назвою «Фрагменти
пальчастих фібул дніпровського типу з околиць с. Циблі» (2004) [5].
Творчі зв’язки О.С. Якименко підтримував і з директором історико-культурного
заповідника (НІЕЗ «Переяслав) Михайлом Івановичем Сікорським. Їх спільним задумом було запровадження наукових конференцій присвячених 900-річчю від дня смерті
Єфрема Переяславського. Окрім цього, М.І. Сікорський підтримав ідею встановлення
пам’ятника преподобному Єфрему, та активно долучився до цього задуму. Так, Михайлом Івановичем було подаровано камінь вагою до 10 тонн, власне з цього каменю і
планувалося виготовлення скульптури, однак даний матеріал для цього виявився непридатним [4]. Зважаючи на такі обставини, Олексій Стефанович відразу розпочинає
пошуки коштів на виготовлення скульптури Єфрема Переяславського звертаючись до
благодійників, спонсорів та всіх небайдужих, хто в змозі надати грошову допомогу.
Лише О.С. Якименко міг би розповісти про ті труднощі, котрі йому доводилося долати вирішуючи різні організаційні питання, готуючи численні звернення до керівних органів міста та країни, щоб довести потрібність цієї справи, схилити на свій бік
представників різних рівнів влади і зробити їх своїми однодумцями. І всі ці зусилля не
були марними, адже О.С. Якименку завжди були притаманні наполегливість, відповідальність та високий професіоналізм.
Як результат у 1998 р. на День міста на території центральної районної лікарні був
урочисто відкритий пам’ятник святому Єфрему, єпископу Переяславському, а в 2006 р.
було встановлено купол на церкві преподобного Єфрема єпископа Переяславського,
що стало одним з кульмінаційних моментів будівництва [3].
Підсумовуючи відзначимо, ім’я лікаря-подвижника О.С. Якименка добре відоме на
Переяславщині та поза її межами. Це була особистість неординарна, з багатим внутрішнім світом, чисельними захопленнями. Частину свого життя він присвятив дослідженню історії розвитку медицини на Переяславщині, увічненню пам’яті видатних
медиків, вчених, культурних діячів життя яких пов’язане з Переяславщиною, та найкращою пам’яттю про лікаря-дослідника безумовно залишилися створені ним музеї,
власна ексклюзивна бібліотека, наукові розвідки, які ще довго служитимуть наступним поколінням.
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ІНФОРМАЦІЙНІ КАМПАНІЇ ЯК ФОРМИ СУПРОВОДУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМ
ТА ПРОЕКТІВ У ПУБЛІЧНИХ СФЕРАХ ДЕРЖАВИ
В умовах сучасного глобалізованого світу роль та значення інформації стрімко змінюється. Змінюється її вплив на суспільство. Інформація перетворюється зі звичайного продукту виробництва на інструмент, або інколи навіть на зброю, що має потужний
вплив на свідомість суспільства.
Якщо раніше така функція інформації сприймалась здебільшого як щось унікальне,
то вже сьогодні це буденність, що приносить неймовірні результати. Лише невелике застосування інформаційних заходів може спричинити загострення геополітичної кризи
або навпаки пришвидшити закінчення війни, підбурити людей до дій і так само придушити будь-які прояви громадянського суспільства, створити ідеальний образ політику
або назавжди «поховати» його кар’єру, сформувати позитивний імідж країни або закріпити образ держави-агресора тощо. Тому зрозуміло, що такі можливості швидко стали
у пригоді фахівцям приватних компаній рекламного профілю, політикам, військовим, а
також інститутам державної влади.
Саме для державних органів влади є особливо важливим інтенсивне використання
інформаційних технологій. Окрім технічної підтримки під час прийняття управлінських
рішень, інформаційні заходи дають можливість органам вистояти під бурхливими факторами мінливого зовнішнього середовища та реалізувати свої рішення.
Слід зважати на те, що такі рішення не завжди носять приємний характер та знаходять підтримку серед широких верств населення. Тому залучення інформаційних інструментів у більшості випадків допомагає подолати таку громадську неприязнь. Безумовно, міжнародна ситуація, політичний режим в країні вносять свої корективи на мету та
форми інформаційних заходів. Однак у більшості демократичних країн світу, де верховенство права є не просто писаним положенням у Конституції, залучення інформаційних заходів відіграє роль не примусу, а поступового впливу на підсвідомість громадян з
метою підштовхнути їх до критичного осмислення запропонованих рішень.
Міжнародна спільнота давно використовує інформаційні інструменти впливу. Прикладом є інформаційні заходи для підвищення іміджу на світовій арені. Не використовуючи заборонених засобів примусу, а граючи на психології, здійснюється задумане, а саме
просування потрібних ідей.
Для України використання міжнародного досвіду є наразі необхідним. За умов економічної кризи та фактору постійної військової дестабілізації, проведення глобальних
програм реформування країни без підтримки інформаційних інструментів є мало можливим. Особливо ця проблема загострилася в останній час у зв’язку з розповсюдженням
по всьому світу пандемії, викликаної корона вірусом. Тому для «комфорту» населення
державні та приватні установи, підприємства та організації залучають незмінних помічників – інформаційні технології, кампанії та заходи.
Актуальність проблеми використання інформаційних заходів для реалізації певної програми або проекту обумовлює й інтерес до неї науковців. У загальному вигляді над проблемою інформаційної діяльності державних установ працювали Ю. Арський, Д. Брайнт, Є. Єрмолович, В. Рихлік, О. Тимченко, О. Троценко, П. Чернозубенко та ін. Проблемам стратегічних
комунікацій присвятили свої дослідження Є. Віноградова, О. Курбан, О. Пашенцев, Г. Почепцов, Д. Халілов. В останні роки збільшився інтерес науковців до ефективності використання
ПР-технологій для реалізації певних проектів. На цю тему писали Є. Єрмолович, О. Пріпутніков, В. Рихлік, П. Чернозубенко. Науковці А. Башук, Н. Білан, В. Бугрим, В. Іванов в своїх працях
інформують про підготовку інформаційно-комунікативних матеріалів і специфіку медіпіару.
Особливу увагу приділили типології зв’язків із громадськістю, її стратегії та тактиці. Проблемі безпосередньої організації та проведення інформаційних кампаній присвятили свої
дослідження Т. Марочко, Є. Ромат, А. Стрелковська, О. Тимченко, О. Троценко та ін.
Інформаційні кампанії є найбільш масштабними заходами супроводу будь якої реформи. Їхнє застосування є логічним, зважаючи на те, що вони передбачають проведення системно пов’язаних між собою менших за часом і дією інформаційних заходів.
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Проведення ефективної інформаційної діяльності передбачає розуміння її кінцевого
результату (мети діяльності), наявність суб’єкта – того, хто її виконує (суб’єкта інформаційної діяльності), об’єкта – того, на кого спрямовано виконання завдання (об’єкта
інформаційної діяльності); наявність джерел, форм, методів виконання завдання (процесів інформаційної діяльності) та результатів інформаційної діяльності (інформаційних продуктів). Головними напрямами інформаційної діяльності є: політичний; економічний; соціальний; духовний; екологічний; науково-технічний; міжнародний тощо [3].
Держава повинна постійно дбати про своєчасне створення, відповідне функціонування
і розвиток інформаційних систем, мереж, банків і баз даних у всіх напрямах інформаційної діяльності. Держава гарантує свободу інформаційної діяльності за цими напрямами
всім громадянам та юридичним особам в межах їх прав і свобод, функцій і повноважень.
Сьогодні переважна більшість урядових та неурядових програм та проектів запроваджується у життя за допомогою здійснення інформаційної підтримки, інформаційних
кампаній, які проводяться з метою роз’яснення основних положень та значення запроваджуваних програм або проектів.
Саме поняття «інформаційна кампанія» дозволяє відрізнити поодинокі дії і спонтанні інформаційні акції від комплексних, заздалегідь запланованих і погоджених дій в сфері політичних комунікацій за певною програмою. Головною причиною проведення такої
кампанії є необхідність інформаційної підтримки основних цілей організаторів тієї чи
іншої політичної акції для формування сприятливої громадської думки [1, с. 58].
Інформаційна кампанія – це спланований з певними цілями і завданнями потік інформації, який розповсюджується за допомогою різних засобів і каналів масового та індивідуального інформування, який характеризується тривалістю в часі і інтенсивністю
[4, с. 209]. Засоби масової інформації сьогодні стали головним інструментом формування
громадської думки. Як відмічають науковці, ЗМІ фактично контролюють всю нашу культуру, пропускаючи її через свої фільтри, виділяють окремі елементи із загальної маси
культурних явищ і надають їм особливої ваги, підвищують цінність однієї ідеї, знецінюють іншу, поляризуючи таким чином все поле культури. Те, що не потрапило в канали
масової комунікації, в наш час майже не впливає на розвиток суспільства.
При організації інформаційної кампанії експерти виділяють чотири основні етапи
[2, с. 241]: аналіз обстановки, необхідні дослідження і постановка основного завдання кампанії; розробка програми, відбір каналів масових комунікацій, вибір технологій впливу, визначення публіки, планування бюджету; здійснення наміченої програми, розкрутка теми.
У публічний дискурс поступово вводяться повідомлення, що підігрівають інтерес публіки до майбутньої теми політичної події (заяви). Завдання полягає в тому, щоб переламати суспільні настрої на користь ініціаторів акції, заздалегідь сформувати потрібний
порядок денний, заглушивши негативні альтернативні інформаційні джерела.
Складовою частиною інформаційної кампанії виступає інформаційний захід – суспільно значуща, цільова, планова акція, що проводиться організацією або на її замовлення з метою досягнення PR результату.
Інформаційний захід має конкретну мету: він планується і проводяться з розрахунком на певний ефект, на досягнення певних результатів. Існує велика кількість напрямків, за якими заходи можуть носити інформаційний характер, переслідувати освітню
мету, виступати в ролі розважально-святкових концептів. Крім цього, інформаційні заходи можуть носити науковий, культурний і благодійний характер.
У визначенні форм та видів інформаційних заходів у наукових колах спостерігається
відсутність єдиного бачення. Це можна пояснити відсутністю законодавчого закріплення понять. Проте пояснюється тим, що проведення кожного інформаційного заходу є
певним чином унікальним та неповторним. Мета суб’єкт та об’єкт інформаційного впливу, комунікаційні канали тощо. Все це впливає на визначення виду того чи іншого заходу.
В Україні сьогодні практика системного використання інструментів інформаційного
впливу на суспільну думку тільки розпочинається. На жаль, нема ще комплексної підготовки профільних фахівців. Отже, особливу увагу треба звернути на розбудову системи
національної інформаційної безпеки, проведення необхідних заходів щодо підготовки
кадрів і створення відповідних інформаційно-ресурсних центрів забезпечення профільної діяльності.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ГОЛОВНІ АСПЕКТИ
Глобалізація, у зв’язку з якою відбувається взаємопроникнення культур, актуалізує такі
поняття як міжнаціональна і міжкультурна комунікація. На сучасному етапі суспільно-політичні умови породжують проблему адекватної, толерантної міжкультурної комунікації, яка
виникає тільки за умов повного взаєморозуміння носіїв різних культур. Людство усвідомило, що тільки шляхом знаходження консенсусу можна вирішити глобальні проблеми із
захистом себе від самознищення [2, 44]. Термін «міжкультурна комунікація» відноситься до
обміну знаннями, ідеями, думками, концептами та емоціями між людьми з різних культур.
Перше визначення міжкультурної комунікації запропонували в 1972 р. американські вчені Ларрі Самовар і Річард Портер у книзі «Комунікація між культурами» («Communication
between Cultures»). Згідно з цим визначенням, міжкультурна комунікація ‒ це такий вид
комунікації, в якому відправник і одержувач належать до різних культур [4, 1] .
Міжкультурна комунікація ‒ це складне, комплексне явище, яке включає різноманітні напрямки і форми спілкування між окремими індивідами, групами, державами,
які належать до різних культур. Процес міжкультурної комунікації є специфічною формою діяльності, яка передбачає знання іноземних мов, матеріальної і духовної культури
іншого народу, релігії, цінностей, моральних установок, світоглядних уявлень і т. д., в
сукупності визначають модель поведінки партнерів по комунікації. Тільки поєднання
цих двох видів знання ‒ мови і культури ‒ забезпечує ефективне та плідне спілкування, служить основою ефективної міжкультурної комунікації. Предметом міжкультурної
комунікації є контакти, які відбуваються на різних рівнях, в різній аудиторії, в двосторонньому, багатосторонньому, глобальному аспектах. Метою міжкультурної комунікації
має бути створення умов для розвитку конструктивного діалогу, рівноцінного стосовно
представників інших культур [4].
Виникнення міжкультурної комунікації, як і більшості наук, зумовлене потребами суспільства. Її практична сфера бере початок із найдавніших часів, коли людям доводилося встановлювати різні контакти з чужинцями, що потребувало толерантності і певних
знань про міжкультурні відмінності. Із появою дипломатичних відносин інформація про
національно-культурні особливості різних країн стала складником професійної міжнародної діяльності. Особливої актуальності навички у сфері міжкультурного спілкування набули в часи бурхливого розвитку міжнародних контактів, які розпочалися в 70–
ті роки ХХ ст. Необхідність теоретичного розроблення спеціального курсу, а пізніше й
окремої науки «Міжкультурна комунікація», постала після Другої світової війни. Досвід
інтернаціональної співпраці під час війни і після неї, зокрема активістів Корпусу миру,
яких відряджали до різних країн для допомоги, виявив брак знань і навичок у міжкультурному та міжетнічному спілкуванні, що призводило до невдач у позитивних намірах
волонтерів. Це стало поштовхом для створення у 1946 р. у США спеціального Інституту
служби за кордоном (Foreign Service Institute), який очолив Едвард Холл. Цей заклад мав
готувати дипломатів, розвідників, волонтерів Корпусу миру, міжнародних військових та
інших фахівців для роботи за кордоном, сприяти усуненню міжрасових та міжетнічних
конфліктів. Е. Холл залучив до своєї команди спеціалістів із різних галузей ‒ психологів,
етнологів, антропологів, соціологів, культурологів та ін.
Інтердисциплінарність міжкультурної комунікації забезпечує ефективність її практичного застосування у широких сферах: від вивчення іноземних мов до дипломатичної
діяльності та різноманітних міжнародних обмінів, кінцевою метою яких завжди є досяг-
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нення взаєморозуміння і налагодження контактів між людьми, які належать до різних
національних і культурних спільнот [1, 7‒8]. Залежно від безпосереднього предмета вивчення виокремлюють певні аспекти міжкультурної комунікації, основними серед яких
є культурологічний, лінгвістичний, етичний, соціальнокомунікативний, психологічний,
професійно прикладний [1, 11].
Культурологічний аспект. Він є ключовим у міжкультурній комунікації. Культура
охоплює весь спектр людських надбань в історичному розвитку цивілізації ‒ від фольклорно міфологічних уявлень і національних звичаїв до витворів мистецтва і взагалі
особливостей життя різних народів. У міжкультурній комунікації першорядну роль відіграє контактування ‒ «спілкування», діалог або полілог ‒ культур.
Лінгвістичний аспект. Він передбачає вивчення мовних відмінностей, які можуть
впливати на комунікацію між носіями різних мов. Існує чимало міжмовних омонімів,
значення яких у різних мовах не збігаються.
Етичний аспект. Він спрямований на розуміння відмінностей етичних норм, які притаманні різним країнам і націям. До них належать, зокрема, норми моралі, поведінки,
міжособистісного спілкування, мовленнєвого етикету тощо. Наприклад, у Польщі під час
розрахунку в ресторані слово «дякую» може бути зрозумілим не як відмова від решти на
користь чайових.
Соціально-комунікативний аспект. До нього належать прийняті суспільством моделі, норми і правила спілкування, налагодження і підтримання контактів загалом. Кожний
соціальний прошарок у кожній країні має прийняті правила соціальної поведінки і спілкування, зумовлені багатьма чинниками. Отже, суть соціально-комунікативного аспекту
полягає у вивченні різноманітних стилів комунікативної поведінки, особливостей манери
спілкування залежно від конкретної ситуації та соціального середовища співрозмовників.
Психологічний аспект. Він передбачає вивчення реакції людей в умовах спілкування з представниками інших держав і етносів.
Професійно-прикладний аспект. До нього належать сфери застосування знань із
міжкультурної комунікації. Нині активно розвивається міжкультурний менеджмент, що
ставить на меті навчити основ міжкультурної комунікації спеціалістів, які працюють у
сфері міжнародного бізнесу чи полікультурних колективах [1, 14].
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СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАЦІВНИКІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
В Україні небагато наукових робіт, в яких досліджуються питання готельно-ресторанної справи, а особливо, що стосується забезпечення інформаційних потреб її праців-
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ників. Більшість досліджень пов’язані з іншими сферами, але певні процеси та технології
можуть бути застосовані і для сфери послуг проживання та харчування.
Інформаційна потреба це вихідний пункт для методичних та організаційних аспектів інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів у бібліотечних закладах, а
для задоволення таких потреб в професійній діяльності освітяни, практики та науковці
використовують комплекс ефективних комунікаційних засобів, що залежить від досвіду
і компетентності [3, с. 33].
Існує проблема доступності інформації, що пов’язана з відсутністю потрібного фінансування, координацією інформаційно-обмінних відносин, а також керованістю інформаційними потоками, яка є причиною відсутності не тільки зарубіжних але і національних
видань в архівах бібліотек [1, с. 41].
Все частіше користувачі потребують інформацію, яка містить конкретні рекомендації,
фактографічні дані ділового, правового, фінансового та комерційного характеру [6, с. 58].
Важливий напрямок роботи бібліотеки (окрім базових) є маркетингова діяльність,
яка полягає в розробленні стратегії інформаційних, консалтингових та рекламних послуг, створенні тематичних добірок [2, с. 53].
Систематизація інформаційних ресурсів економічної тематики дає можливість полегшити пошук потрібної інформації. Навіть освіченим читачам потрібно підвищувати фаховий рівень і пристосовуватись до нових умов. При цьому існує проблема великих обсягів
інформації, якість якої не завжди на високому рівні, що викликає сумніви стосовно інформативності таких даних. Для того щоб виокремити потрібну інформацію з її різноманіття
важливим є індексування. Для систематизації ресурсів певної тематики важливо аби спеціаліст приділяв увагу не лише анотації і ключовим словам, а й повному текстові [5, с. 23].
Чимало науковців, які займаються проблемами бібліотечно-інформаційного забезпечення, приділяють увагу саме сфері освіти і науки та часто використовують ці поняття
поряд одне з одним.
Система бібліотечно-інформаційного забезпечення має реформуватись і адаптуватись до загальних вимог базуючись на принципах: інтерактивної системи документних
комунікацій і зв’язку «документ – користувач»; специфічної допомоги установі у збиранні, зберіганні і представленні профільних документів, не лише в паперовій, а й в цифровій версії; активного залучення комп’ютерних технологій, створення зв’язку «інформація – споживач»; розробки і активного використання банків знань та інтелектуальних
комп’ютерних систем у бібліотечній технології; корпоративних бібліотечних зв’язків;
запровадження електронних засобів інформації [7, с. 307–308].
Дисциплінарні дослідження все частіше переходять в міждисциплінарні, а наукові бібліотеки провідних країн світу від бажання одноосібного володіння інформацією
переходять до надання всезагального доступу до власних даних. Кожна окремо взята
освітянська бібліотека в Україні має потужний бібліотечно-інформаційний та інтелектуальний ресурс і потребує правильного підходу у визначенні динаміки розвитку, проте
матеріально-технічна база знаходиться на слабкому рівні [8, с. 30, 33].
Важливим є питання цілісності та конфіденціальності баз даних. При порушенні
цілісності баз даних існує три типи реакцій автоматизованих інформаційних систем, а
саме: відмова виконати операцію; видача користувачеві діагностичного повідомлення
декількох варіантів (з причиною усунення порушення, запису даних в базу з порушенням цілісності, а також відмову про виконання операції); виконання автоматизованих
дій, що усувають порушення [9, с. 461].
Подолання сучасних економічних проблем не може бути ефективним якщо використовувати лише екстраполяцію минулого досвіду, існує потреба в критичному аналізі
вітчизняного та зарубіжного досвіду заради розробки оцінок і рекомендацій з урахуванням об’єктивних закономірностей суспільного розвитку. Підготовка певних інформаційних аналітичних продуктів потребує не лише дослідження неупереджених фактів, а й подолання наслідків викривлення інформації, яка була попередньо зібрана [4, с. 331, 333].
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК ЯК КУЛЬТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ
ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
У світлі соціокультурних змін та трансформацій, що стали звичним явищем для українського соціуму кінця ХХ – початку ХХІ століть, неодноразово піднімалося питання ролі
й місця бібліотек у культурному та інформаційному просторі. Попри різні, доволі полярні, бачення долі бібліотечних установ в умовах реформування розбудови територіальних громад, на сьогодні вони лишаються одними з основних культурно-інформаційних
закладів громади, важливим напрямком діяльності яких було і залишається інформаційна і просвітницька робота серед громади, її згуртування. Бібліотека як феномен культури, соціокультурний інститут викликає до себе дослідницьку увагу з того часу, коли
була усвідомлена як специфічний елемент життя людини, громади, суспільства у цілому.
Питання розвитку бібліотек як соціокультурних центрів стало предметом наукових досліджень багатьох науковців: Н. Бурої, Г. Головіної, Є. Домаренко, А. Жаркова, С. Єзової,
В. Зайцева, Т. Маркової, С. Матліної, Р. Мотульського, Г. Олзоєвої, М. Самохіної, М. Слободяника, А. Чачко. До проблеми соціокультурної діяльності зверталися науковці різних
галузей, серед них слід назвати А. Соколова, В. Скнарь, Т. Кисельову, Ю. Красільнікова,
А. Ковальчук, Н. Шарковську, В. Рябкова та інших [1].
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Питання яким має бути культурно-інформаційний заклад громади, у чому полягає
його роль, функція та місія, неодноразово ставало предметом дискусій як серед науковців, так і серед практиків. Зокрема, С. Басов у своїх статтях доводив, що саме публічні
бібліотеки сприяють створенню вільного суспільства вільних людей, зрілої демократії
та розвинутого громадянського суспільства [2, с.30–33.], що є їхньою новою місією.
В. Пашкова наголошувала на тому, що українські бібліотеки накопичили досить великий досвід щодо використання Інтернет-технологій в обслуговуванні різних верств
населення , що дозволяє їм в умовах адміністративних реформ зайняти місце провідних
культурно-інформаційних центрів громади. На цьому неодноразово акцентувала свою
увагу й Т. Вилегжаніна, зазначаючи, що з кожним роком попит на доступ до національних
інформаційних ресурсів із використанням Інтернет-технологій зростає , а отже громада
потребує задоволення даної потреби. Щоб зберегти позиції лідера в інформаційно-культурному просторі громади, на думку Т. Вилежаніної, слід зробити одним з найважливіших напрямів діяльності публічних бібліотек – координацію роботи та налагодження
партнерства .
Дж. Бертот відзначав роль публічних бібліотек як культурно культурно інформаційних закладів в умовах розбудови територіальних громад у житті місцевої громади та
визначав їх як громадські інформаційно-навчальні осередки. У своїх статтях автор говорив про можливості, що надає місцевій громаді та кожному окремому користувачеві
наявність у бібліотеці безкоштовного доступу до Інтернет ресурсів та аналіз основних
напрямків використання Інтернету у публічних бібліотеках [3, с. 225–230].
Отже, виконуючи свою головну місію культурно-інформаційних центрів громади,
публічні бібліотеки сприяють перетворенню загальнодоступності інформації в цінний
національний ресурс.
Згідно із Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» бібліотеки поділяються на види та можуть об’єднуватися у централізовані бібліотечні системи .
З огляду на позиціонування бібліотек як центрів громади, організаційні зміни мають
стосуватися таких сфер діяльності: розвитку й управління фондами, доступу до фондів,
розвитку довідково-бібліографічного апарату та поліпшення користування ним, бібліотечних технологій і поділу праці, нових інформаційних технологій, задоволення потреб
реальних та потенційних користувачів, управління бібліотекою, кадрової політики, покращення матеріально-технічної бази, дослідницької та методичної роботи, інформаційної роботи, збереження фондів, видавничої діяльності. Отже, бібліотека, намагаючись
відповідати новим вимогам суспільства, модернізує свою діяльність і впроваджує інновації, що спонукає її до створення нових структурних підрозділів, які відповідатимуть
за цей процес. Зважаючи на організаційні зміни, усе різноманіття бібліотечних інновацій можна розглядати в декількох аспектах: техніко-технологічному – орієнтованому на
впровадження нових інформаційних технологій під час формування документно-ресурсної бази бібліотек і системи бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів;
функціонально-змістовому – спрямованому на розширення змістового діапазону діяльності бібліотек як інформаційних, культурних і освітніх закладів; комунікативно-соціальному, пов’язаному з роллю й місцем бібліотеки в житті суспільства .
Сьогодні бібліотека по праву займає провідну роль у громаді як культурно-інформаційний центр. Усвідомлюючи, що усе більше користувачів бібліотек надають перевагу
отриманню інформації у електронній формі, через Інтернет, бібліотеки, як основні осередки громади, вийшли за межі стандартного розуміння бібліотечної діяльності та освоїли інформаційний Інтернет-простір, надаючи інформацію своїм користувачам у зручній
для них формі. Бібліотеки активно створюють власні інформаційні ресурси, заповнюючи український сегмент в Інтернеті, утворюючи у своїй структурі ланки управління
цими нововведеннями.
Зокрема, професор Т.О. Долбенко зазначає, що сьогодні з’являється бачення бібліотеки як «агентства наукових комунікацій», а також особливого професійного комунікативного середовища, як частини інтернет-середовища. Важливими і широко використовуваними засобами в комунікативному науковому і професійному бібліотечному веб-середовищі стали засоби електронної комунікації .
К. Бережна також слушно зауважує, що завдяки новим інформаційним технологіям
публічні бібліотеки переходять від традиційної книгозбірні до динамічного центру інформації, що дозволяє бібліотечним установам не лише задовольняти зростаючі запити
користувачів, а й виходити на інший рівень діяльності та успішно конкурувати з новими
інформаційними агенціями, що з’являються в Україні.
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На конкурентоспроможність бібліотечних установ як культурно-інформаційних центрів громади звертає увагу і Н.Ф. Богза, яка наголошує на основних чотирьох напрямках
діяльності бібліотек, що сприяють їх утвердженню як інформаційних центрів громади:
1) це найбільш демократичний інформаційний офіційний інститут, де особистість може
вільно здійснювати свій вибір і не є об’єктом «грубого» інформаційного впливу, як, наприклад, у засобах мас-медіа; 2) наближення бібліотечних фондів до потреб користувачів та необмеження інформаційних ресурсів бібліотек часом і простором завдяки використанню сучасних технологій; 3) доступність широким колам населення та публічна
форма власності; 4) поліфункціональність напрямків роботи: від інформаційної, просвітницької діяльності – до соціокультурної та дозвіллєвої .
Незважаючи на виклики часу, бібліотека як культурно-інформаційний центр громади, не може бути механічно перенесена в Інтернет-простір. Книга була і залишається основним джерелом інформації, і завдяки її функціональним властивостям найближчим
часом не може бути замінена нічим іншим.
З огляду на коло окреслених завдань та організацію відповідної діяльності бібліотек
як інформаційно-культурних центрів громади можна стверджувати, що публічна бібліотека залишається потрібною людині протягом всього життя і в різних життєвих ситуаціях. Тому цілком стає зрозумілою зміна її ролі й місця у суспільстві як інформаційно-культурного центру громади в умовах адміністративної реформи.
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ЗАПРОШЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ
Існує багато зовнішніх чинників нашого сучасного суспільства, які визначають розповсюдження, функціонування та обіг різних документних ресурсів держави. Провідну
роль у цьому русі відіграє інформаційна політика держави, що діє у різноманітних нормативно-правових актах, зокрема, у законах та підзаконних актах, які регулюють відносини в документно-комунікаційних системах, а також спрямовані на забезпечення ефективного обігу інформації у людському соціумі.
З початку існування незалежної України було прийнято ряд законів, які упорядковують суспільні відносини документаційно-інформаційної сфери серед них: закони України «Про інформацію» (2003 р.) [5], «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні» (1992 р.), «Про науково-технічну інформацію» (1993 р.) [7], «Про державну таємницю» (1994 р.), «Про захист інформації в автоматизованих системах» (1994 р.), «Про
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національний архівний фонд і архівні установи» (1994 р.), «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (1995 р.) [3], «Про видавничу справу» (1997 р.), «Про завдання Національної
програми інформатизації до 2000 р.» (1998 р), «Про обов’язковий примірник документів» (1999 р.), «Про електронні документи та електронний документообіг» (2003 р.) [4],
«Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки»
(2007 р.), «Про культуру» (2010 р.), «Про захист персональних даних» (2010 р.), «Про
електронні державні послуги» (2010 р.), «Про доступ до публічної інформації» (2011 р.),
«Про основи регулювання Інтернету» (2011 р.) тощо.
Інформаційна сфера постійно знаходиться під впливом зовнішніх факторів це і економічні, і соціально-політичні, і вплив глобалізації на процеси в сфері технологій.
Поняття «інформаційний ресурс», який використовують в науковій літературі є синонімом «документаційні ресурси». Наприклад, «Інформаційні ресурси – це «систематизоване зібрання науково-технічної літератури і документації, зафіксовані на паперових
чи інших носіях»[6].
Інформація є одним із чинників формування культури. Існують різні підходи до її використання, обміну і розповсюдження. Вільний доступ до інформації це показник характеристики культури. Організації, заклади, спільноти використовують сучасні інструментальні інформаційні технології, графіку та її різновиди, телекомукаційні методи доступу,
структурні й об’єднано-орієнтовні технології, мультимедіа.
Допоміжним засобом поширення інформацій і різновидом документа є запрошення.
Це коротке повідомлення про якусь подію з пропозицією взяти в ній участь. Поняття
«запрошення» наводить С.В. Шевчук в підручнику «Українське ділове мовлення»:
«1) Листівка, якою адресат запрошується взяти участь у відзначенні якоїсь події, у
проведенні певних заходів тощо. Може бути художньо оздобленою торговельною маркою чи рекламованою особою установи або мати суворо протокольний вигляд.
2) Допоміжний засіб утвердження престижу закладу (фірми) або прихильності до неї.
3) Офіційна листівка, що є вхідною перепусткою на збори, концерт, виставку і т. ін.»
[9, с. 154].
Запрошення давно вже стали невід’ємним атрибутом ділового етикету. Існує багато
варіантів письмових запрошень на різноманітні заходи – від лаконічних, ділових, шаблонних, які сотнями заготовляють для певної урочистості чи події, до персональних,
художніх, розрахованих на конкретного адресата. У вітчизняній науковій думці та документознавстві виокремлюють багато типів запрошень, що охоплюють різні сфери спілкування від бізнес сфери до неформальної приватної (ювілеї, весілля тощо).
Основними частинами запрошення є: мета події (адресат, місце, час), стиль написання та його формат. Наприклад, ділові запрошення (конференція, презентацію, симпозіум,
засідання тощо) мають чітко визначені фірмові бланки; запрошення на культурно-мистецькі заходи характеризуються незвичайним дизайном. Стиль ґрунтується на характері відповідного заходу; рівнем стосунків з адресатом.
Різні типи запрошень представлені в колекції запрошень Відділу образотворчих
мистецтв Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ). Розглядаючи
і аналізуючи колекцію запрошень НБУВ, починаєш розуміти що, лише в Києві, проходить
чимало різноманітних виставок, більшість з яких не висвітлюється а ні у фахових часописах, а ні в пресі, телебаченні, тому вони не залишають по собі інформації. Використовуючи запрошення, можна знайти важливу для дослідника інформацію про місце і дату
проведення, організаторів виставки, точну назву, тематику, прізвища її учасників та навіть назви експонованих творів. Допомагає в цьому аналіз діяльності творчих спілок,
угрупувань, галерей, виставкових залів, де проводились заходи: тематичні, за видами
та жанрами. Разом із визначенням об’єкту та предмету вивчення, важливою умовою є
формування джерельного комплексу та методології опрацювання документів з урахуванням потреби зібраної колекції запрошень до культурних заходів, зібраних в НБУВ.
Отже, запрошення є предтечею культурного заходу, елементом ділової комунікації,
пов’язаної з інформаційним простором культури сучасного українського суспільства.
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РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ, СПРЯМОВАНИЙ НА РОЗБУДОВУ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА, В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПІДТРИМКИ: ШТРИХИ ДО ПРОБЛЕМИ
Бібліотеки України є базовим елементом культурної, наукової, освітньої, інформаційної інфраструктури держави. Вони важливі для розвитку інформаційної та мовної
культури суспільства, патріотичного, правового та екологічного виховання, формування
стійкого інтересу до вивчення та розуміння національної історії та культури. Бібліотеки
сприяють розбудові читаючої, мислячої та освіченої нації, спроможної практично втілювати набуті знання і досвід у розбудову незалежної України.
Сталий розвиток демократичного громадянського суспільства, дотримання прав і
свобод людини, примноження людського, соціального, інтелектуального, технологічного, природного та фінансового капіталу держави, реалізація державної політики неможливі без сучасних бібліотек.
Аналіз сучасного стану бібліотечної справи свідчить, що на теперішній час бібліотечна
мережа нараховує близько 40 тис. бібліотек державної та комунальної власності, відомчого підпорядкування. Вона складається з мережі публічних (у тому числі спеціалізованих
для дітей, юнацтва), технічних, сільськогосподарських, медичних, академічних, освітянських бібліотек та бібліотек вищих навчальних закладів, а також бібліотек для сліпих.
Різноманітні потреби населення в інформації, освіті, культурі забезпечують 15987
публічних бібліотек (без урахування тимчасово окупованих територій України та районів проведення антитерористичної операції), з яких 13253 – у сільській місцевості. Кожен третій мешканець України (понад 13,7 млн.) є користувачем публічних бібліотек.
Бібліотечний фонд публічних бібліотек універсальної тематики становить близько 235
млн. одиниць. Доступ до Інтернету має 3,3 тис. (21 відсоток) бібліотек. Загальна кількість
комп’ютеризованих робочих місць у публічних бібліотеках – 16 тис. (в середньому один
комп’ютер на одну бібліотеку). Книговидача – 266,3 млн. примірників. Координуючими
науково-методичними центрами є Національна парламентська бібліотека, Національна
бібліотека для дітей, Державна бібліотека для юнацтва. Загальна кількість працівників
бібліотек – понад 36 тис. осіб [1].
При цьому, перетворення бібліотек на документально-інформаційні центри не означає втрату їх індивідуальності як соціального інституту, а вкладає в форму та зміст
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поняття «бібліотека» нове значення відповідно до вимог часу. Спадкоємність соціокультурних, в тому числі й інформаційних, функцій бібліотек забезпечується наявністю документально-інформаційних фондів різних категорій, поєднанням меморіальної, кумулятивної та науково-інформаційної функцій, зберіганням, формуванням та використанням як документальної спадщини, так і сучасних знань, що їх накопичило людство.
Бібліотека як соціальний інститут виконує завдання організації збирання, зберігання та використання знання в інтересах розвитку суспільства як у документальній, так
і в електронній формі. За допомогою новітніх технологій вона репрезентує своє нове
значення у світі, що швидко змінюється.
Бібліотечна справа як галузь соціокультурної діяльності, яка стосується всіх питань
функціонування бібліотек, включає у єдиний комплекс бібліотечну політику, науку, освіту, практику, законодавче, фінансове, матеріально-технічне, організаційне та кадрове
забезпечення. Сьогодні її стратегічним завданням є створення і підтримка функціонування ефективної бібліотечної системи, яка б охоплювала всі прошарки населення та всі
регіони і була б надійною складовою інформаційної системи держави, накопичувачем та
хранителем національного науково-інформаційного ресурсу та документальної духовної спадщини [2, с. 501].
У сфері культури діє ряд галузевих законів та підзаконних актів, які визначають основні напрями діяльності закладів культури, у тому числі бібліотек. Так, базовим законодавчим актом, який регулює діяльність бібліотек, є Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (1995 р.), який визначає статус бібліотек, правові та організаційні засади
діяльності, встановлює вимоги до формування та збереження бібліотечних фондів, бібліотечного обслуговування, визначає права громадян на отримання бібліотечних послуг та
скарбів національної й світової культури, зосереджених у бібліотечних фондах [3].
Відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне
обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей. Бібліотека визначається як інформаційний, культурний, освітній заклад, що має
упорядкований фонд документів і надає їх у тимчасове користування фізичним і юридичним особам.
При цьому, головним джерелом фінансування бібліотечної діяльності в Україні є державний бюджет. Проте, на сьогодні, в його основі відсутні стабільні нормативи, загальний розмір асигнувань на бібліотечну справу є незначним і має тенденцію на скорочення. У зв’язку зі скрутним економічним станом бібліотеки змушені вводити платні послуги, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 1997 р. «Про затвердження
переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній і комунальній формі власності». Фінансові проблеми є причиною
інформаційного дефіциту та забезпечення бібліотек новітніми технологіями, що гальмує темпи наукового та культурно-освітнього розвитку нашого суспільства. Тож, діючу
систему фінансування бібліотечної справи в Україні не можна вважати ефективною, що
потребує удосконалення з позицій основних принципів правового регулювання [4].
Враховуючи вищевикладене, вкрай важливим державним завданням є забезпечення
ефективного управління бібліотеки як закладу культури, яка останніми роками зіткнулася з багатьма проблемами: нестача коштів, відсутність державних програм та цільового фінансування, розмитість ідеологічних орієнтирів, економічна і соціальна криза. Безумовно, неможливо водночас позбавитися низки цих та інших назрілих проблем. Проте
чітке визначення основних пріоритетів державної культурної політики, знаходження
«слабких місць» державного регулювання процесів у сфері культури допоможуть окреслити напрями підвищення ефективності державних регулюючих впливів на цей, вкрай
важливий для суспільства, соціальний інститут.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
В більшості сфер суспільного життя активно проникає процес діджиталізації. І бібліотечна справа тут вже не виняток. Запровадження сучасних цифрових технологій та інформатизація бібліотечної галузі сприяє впровадженню нових інформаційних ресурсів,
значне місце серед яких займають електронні бібліотеки.
Зважаючи на це, в Україні та світі було створено декілька проектів, та прийнято ряд
нормативно-правових актів.
Велику роботу в цьому напрямку проводить ЮНЕСКО, якою були прийняті: «Загальна
декларація ЮНЕСКО про культурне різноманіття» (2001); «Хартія про збереження цифрової спадщини» (2003); програма «Пам’ять світу» з охорони документальної спадщини
в аналоговій і цифровій формах; «Пов’язані з Інтернетом питання, включаючи доступ до
інформації і знань, свободу вираження думок, конфіденційність і етичні аспекти інформаційного суспільства» (2013) [4, с. 75].
7 липня 2015 року Українська бібліотечна асоціація маніфестом «Бібліотеки в умовах
кризи» закликала органи державної влади та місцевого самоврядування, громадські та
благодійні організації:
− Визнати стратегічне значення бібліотек, як «безкоштовний центр інформації на
різних носіях, центр освіти, науки, розвитку».
− Підтримати діяльність бібліотек у формуванні актуальних колекції документів на
різних носіях інформації з представленням їх у найдоступнішому для сприйняття вигляді.
− Здійснення ефективної передачі знань з науково-дослідницької у практичну площину.
− Організації простору для апробації технологічних новинок [3, с. 2–4].
Міністерством культури України за участі бібліотечних закладів та громадських організацій були розроблені проект Концепції державної програми збереження бібліотечних фондів на період до 2020 року [7], проект Концепції якісних змін бібліотек задля
забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року) та проект Стратегії розвитку
бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення
сталого розвитку України» [6], затверджено «Порядок формування зведеного каталогу
оцифрованих видань» [5], які знаходяться у фондах публічних бібліотек.
Осмислення важливості інтеграції інноваційних підходів та прийняття цих актів
дало потужний поштовх розвитку і формуванню електронних бібліотек. Тільки за останні роки науковими бібліотеками та державними установами України громадськості
були презентовані унікальні інформаційні ресурси.
У 2017 році для гідного представлення своєї багатовікової історії, культури, науки та
мистецтва став загальнодоступним в мережі Інтернет національній цифровий проект –
електронна бібліотека «Україніка» (http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?C21COM=
F&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB). Основними джерелами її поповнення є оцифровані видання із фондів Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського [2, с. 15]. Також
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у формуванні «Україніки» відіграють вільнодоступні електронні ресурси інших бібліотек, наукових установ, культурних закладів та українознавчих сайтів. Крім того розміщені авторські електронні версії видань.
На базі електронної бібліотеки місцевих видань в Flippingbook (http://reglibrary.
mk.ua/index.php/elektronna-biblioteka-mistsevikh-vidan/elektronna-biblioteka-mistsevikhvidan-v-flippingbook) Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотеки ім. О. Гмирьова з 2018 року розпочала власний проект «Цифрова колекція раритетів» [1, с. 10].
Основним наповненням його є оцифровані видання з приватних книжкових зібрань
відомих миколаївських діячів, колекцій прижиттєвих видань видатних письменників і
вчених, тематичних колекцій.
У 2018–2019 рр. Одеською національною науковою бібліотекою реалізовано два інноваційних проекти: «Старовинна гравюра – культурна спадщина України» (http://odnb.
odessa.ua/gravures/) [8, с. 5] та «Цифрова бібліотека» (http://odnb.odessa.ua/ rarities/).
Розроблені сучасні веб-ресурси надають вільний доступ до оцифрованого нащадку – понад 600 вітчизняних та зарубіжних гравюр майстрів XVI – XIX ст. та найцінніших рідкісних книжкових пам’яток з фондів бібліотеки, які підлягають занесенню до Державного
реєстру національного культурного надбання.
У вересні 2019 року на форумі видавців у Львові Український інститут книги презентував «Українську цифрову бібліотеку» – новий електронний додаток [9, с. 62]. Текстові
варіанти і аудіоверсії української класики, нових книжок і рідкісних видань захищені від
копіювання та несанкціонованих змін. Охочі матимуть змогу читати літературу через
мобільні додатки для Android та iOS. Цифровий продукт покликаний надати рівний доступ до літератури всім категоріям громадян країни. А для видавців це буде ще один
канал поширення своїх видань.
У жовтні 2019 року міністром культури України було анонсовано, щоб створити «мінімальний бар’єр» для доступу до літератури та для формування звички серед населення до
читання Український культурний фонд і Міністерство цифровий трансформації планують
спільну роботу над створенням української електронної бібліотеки. Для реалізації мети
цього проекту стоїть вирішення питання з формування якісного безкоштовного контенту,
«тобто наявність цікавих книжок» [10]. Виходячи з пріоритету внутрішнього контексту
для розвитку електронної бібліотеки будуть сформовані програми підтримки українських
авторів, видавництв та програми підтримки перекладу з іноземної мови на українську.
Таким чином, електронні бібліотеки стають актуальною та надзвичайно важливою
часткою нашого суспільства. Важливо звернути увагу, що під час поширення у світі коронавірусної інфекції COVID-19 вони стали дистанційними науково-освітніми та дослідницькими центрами. Впровадження реформ діджиталізації активно впливає на розвиток
електронних бібліотек. Обсяги цифрової інформації збільшуються завдяки переведення
у цифровий формат різноманітних джерел інформації. Оцифрування документальної
спадщини у сучасному інформаційному суспільстві стає одним із трендів багатьох бібліотек та установ.
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СТРУКТУРА УБА ЯК ЗАПОРУКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ
Життєздатність будь-якої організації визначається ефективністю її управління і
адаптивністю – здатністю пристосовуватись і адекватно реагувати на умови, які змінюються. У 2020 р. Українська бібліотечна асоціація (далі – УБА) відзначила 25-річчя своєї
діяльності, що засвідчує її організаційну спроможність. Зважаючи на це, актуальним є
визначення структурних особливостей організації, підходів, які заклали організаційні
засади УБА, чинників, які вплинули на організаційну специфіку асоціації.
Станом на березень 2020 р. організаційними елементами структури УБА були: президент УБА, президія, ревізійна комісія, експертна рада, виконавчий офіс, регіональні відділення, вісім секцій та чотири робочі групи з різних напрямів. Порівняння сьогоднішньої
структури УБА з тією, яку мала асоціація на початку створення, виявило, що незмінними
структурними елементами УБА є президент УБА, президія, ревізійна комісія, регіональні
відділення, секції та робочі групи, кількість і спрямованість яких з часом змінювались.
Структура УБА засвідчує, що діяльність асоціації розбудовувалася не лише за науковими напрямами (секції, круглі столи), а і за територіальним принципом (створення
регіональних відділень та осередків).
Як дав змогу виявити аналіз документів і матеріалів УБА, секції, які створювались в асоціації під час її функціонування, відображали, з одного боку, проблемно-тематичну спрямованість роботи асоціації (як-от секції комплектування і збереження бібліотечних фондів,
законодавства в сфері бібліотечної справи та інформатизації, бібліографічна секція, секції
історії книжкової і бібліотечної справи, безперервної бібліотечно-інформаційної освіти,
краєзнавчої роботи бібліотек, соціології та психології бібліотечної справи), з іншого – увагу
до функціонування бібліотек певних типів і видів (секції освітянських бібліотек, публічних
бібліотек, дитячих бібліотек, бібліотек вищих учбових закладів тощо). Така структуризація
обумовлена не лише важливістю окреслених напрямів діяльності, а й наявністю експертного потенціалу саме в цих сферах. Тобто фахова спроможність і експертний рівень тих, хто
закладав підвалини для роботи асоціації, визначили її початкові обриси.
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Якщо президент УБА, президія, ревізійна комісія, експертна рада, виконавчий офіс
є елементами структури асоціації, спрямованими на виконання управлінської та контролюючої функцій, а регіональні відділення відображають масштаб охоплення УБА, то
секції і робочі групи є організаційною проекцією пріоритетних напрямів діяльності і актуальних завдань асоціації.
Згодом у структурі асоціації відповідно до її розвитку, зміни умов, потреб і пріоритетів відбувалась реорганізація – з’являлись нові органи, формувались одні і зникали інші
секції, круглі столи та відділення.
Так, набуття діяльністю УБА комплексного, багатовимірного і системного характеру
обумовило створення 2010 р. виконавчого офісу УБА в складі виконавчого директора
(Я. Сошинська), PR-менеджера (О. Бояринова), адміністративного координатора Виконавчого офісу (з 2011 р.) (В. Польова), ІТ-спеціаліста (Р. Лойко).
Посилення адвокаційного напряму діяльності УБА, намагання консолідувати бібліотечну спільноту з метою захисту і представлення інтересів бібліотек та їх користувачів
перед органами державної влади та місцевого самоврядування обумовило створення
2008 р. секції Української бібліотечної асоціації з адвокації.
Залучення до діяльності УБА молоді позначилось у формуванні в складі асоціації
2012 р. молодіжної секції Української бібліотечної асоціації.
Отже, структура УБА є доволі гнучкою і змінюється в залежності від пріоритетних
напрямів діяльності та завдань асоціації, які обумовлюються актуальними потребами і
наявним кадровим потенціалом. Водночас, незмінність таких структурних компонентів
організації, як президент, президія, ревізійна комісія та виконавчий офіс додає функціонуванню асоціації необхідної стабільності і керованості в умовах невизначеності, якими
характеризується сучасний етап становлення інформаційного суспільства.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОЄКТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ
Децентралізація влади вже помітно змінює нашу країну та пострадянську систему
управління. Передача нових повноважень та фінансового ресурсу на місця дозволили
підвищити спроможність громад. Вони стають сильнішими й успішнішими. Водночас
економічний, освітній, культурний, спортивний розвиток українських міст, селищ і сіл
значною мірою залежить саме від молоді – відповідальної, думаючої, патріотичної, залученої до управлінських процесів [2].
Посилити співпрацю, залучити до формування та реалізації молодіжної політики громадських організацій та молодих людей державі дають змогу різні напрацьовані механізми.
До них належить конкурс підтримки проєктів молодіжних та дитячих громадських
організацій як на національному, так і на обласному рівнях. Такі конкурси проводяться
за однаковою процедурою як на національному, так і обласному рівнях та регламентуються Постановою Кабінету Міністрів України № 1049 від 12 жовтня 2011 року. Ще кілька років тому такі конкурси проводило лише Міністерство молоді та спорту України та
управління в декількох областях. Сьогодні вже в кожній області України проводять конкурси для молодіжних та дитячих громадських організацій [3, с. 14].
Молодіжні центри. За різними підрахунками, в Україні діє близько 700 регіональних і
місцевих молодіжних центрів різної форми власності. Молодіжні центри – це осередки молодіжної роботи, які об’єднують навколо себе активних молодих людей, постійно розвиваються та дедалі частіше стають флагманами в роботі з молоддю. Уже напрацьовано значні
законодавчі основи для роботи центрів: затверджено Національний знак якості для моло-
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діжних центрів, типові положення про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі, примірні штатні нормативи та умови оплати праці їх працівників і працівниць. 2017 року утворено Асоціацію молодіжних центрів України, яка налічує 58 членів.
2019 року створено державну установу «Всеукраїнський молодіжний центр», затверджено
відповідні нормативно-правові акти для забезпечення його діяльності [3, с. 15].
Програма «Молодіжний працівник» започаткована 2014 року у відповідь на потреби
реформування молодіжної політики. Основна ідея програми полягає в тому, щоб об’єднати представників державного та громадського секторів навколо розвитку якісної молодіжної роботи та підвищувати їхню кваліфікацію. Програма є одним з пріоритетів Державної цільової соціальної програми «Молодь України 2016–2020», інструментом впровадження європейських підходів молодіжної роботи та націлена на офіційне визнання
понять «молодіжна робота» та «молодіжний працівник» [5].
Реалізація Програми здійснюється на всеукраїнському, регіональному та місцевому рівнях і базується на принципах партнерства, а також засадах неформальної освіти
[7]. ЇЇ реалізація дасть змогу активізувати участь молоді у суспільно-політичному житті
держави і формуванні політики усіх рівнів з питань, що впливають на її життя. Зокрема, програма передбачає спільну та скоординовану діяльності органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства: молодіжними та дитячими громадськими організаціями; організаціями, установами та закладами, що працюють з молоддю і
волонтерами, за безпосередньої участі молоді. А також підтримку соціально значущих
проєктів інститутів громадянського суспільства, зокрема молодіжних та дитячих громадських організацій та посилення роботи з розвитку міжнародного молодіжного співробітництва, сприяння інтеграції молоді у світову та європейську молодіжну спільноту.
Затвердження Програми передбачено у рамках виконання Плану заходів з імплементації
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [1].
Державна молодіжна політика поширюється на громадян України віком від 14 до 28
років незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної
належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять і здійснюється через органи державної виконавчої влади, установи, соціальні інститути та об’єднання молодих громадян [6].
З метою відбору, відзначення і поширення кращих практик молодіжної роботи в
Україні, Міністерство молоді та спорту України спільно з Програмою розвитку ООН в
Україні та Державним інститутом сімейної та молодіжної політики започаткували «Конкурс кращих практик молодіжної роботи в Україні – 2017».
Під кращою практикою молодіжної роботи мається на увазі проєкт, програма, діяльність або ініціатива в молодіжній сфері, під час здійснення якої отримано позитивні
практичні результати.
Конкурс «Кращі практики молодіжної роботи» проводився в Україні вперше. На конкурс було подано 100 практик молодіжної роботи з різних куточків України від організацій з державного та громадського сектору. Конкурс показав, що молодіжна робота в
Україні потужна і дуже різноманітна. Незважаючи на те, що на офіційному рівні нема ні
визначення, ні професії, молодіжна робота є і з молоддю працюють ентузіасти, які досліджують молодіжні проблеми, генерують проєкти і шукають кошти на їх впровадження. І є молоді люди, які отримують реальну користь від цієї роботи.
Історії успіху, які подавались на конкурс, могли бути з місцевого, регіонального та
національного рівня [4].
2018 року до конкурсу було додано важливий аспект – учасники отримали завдання
співвіднести свої практики з реалізацією Цілей сталого розвитку, визначених ООН [5].
Окремим фокусом конкурсу у 2019 р. було визначено цифрову молодіжну роботу. У
сучасному суспільстві, цифрова грамотність є важливою частиною активного громадянства. Молодіжна робота повинна сприяти та розвивати відповідні навички у молодих людей. Цифрова молодіжна робота означає активне використання або звернення до цифрових засобів масової інформації та технологій у молодіжній роботі. Цифрові інструменти
можуть бути включені до будь-якої ініціативи для молоді (відкрита молодіжна робота,
інформування та консультації, робота молодіжних центрів та клубів та інше). Прикладами таких інструментів є використання соціальних медіа для поширення інформації,
онлайн консультування, навчання з цифрової грамотності, використання онлайн ігор та
мобільних додатків, забезпечення участі молоді через онлайн-інструменти.
У процесі заповнення заявки усім конкурсантам було запропоновано відповісти на
запитання щодо використання цифрових інструментів під час реалізації практики [5].
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Отже, проєктна діяльність молодіжних центрів в Україні є потужною і різноманітною практикою молодіжної роботи, креативною ініціативою в молодіжній сфері, що має
практичну реалізацію.
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БЛАГОДІЙНИЦТВО ЯК ВИД ФАНДРАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК:
АСПЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПИТАННЯ
Благодійництво у широкому розумінні передбачає добровільну безкорисливу допомогу від будь-кого і в будь-якому вигляді. Благодійницький фандрайзинг – діяльність по
забезпеченню як фінансових, так і інших матеріальних засобів, необхідних для реалізації
некомерційних проектів через одержання разової підтримки від спеціальних благодійних
фундацій, бізнесових структур, окремих фізичних осіб. [5]
Формами благодійництва є меценатство та спонсорство. Меценатство – добровільна
безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги. Спонсорство – добровільна матеріальна, фінансова,
організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами набувачів благодійної допомоги з метою популяризації виключно свого імені (найменування), свого знака
для товарів і послуг. [4]
Меценатство як форма допомоги, було розвинуте до подій національно-визвольних змагань 1918–1922 рр. в Україні. Наразі меценатство починає відроджуватись, у той час як у бібліотеках світу меценатство досить поширене. За рахунок меценатів відкриваються нові бібліотеки, будуються приміщення та закуповується техніка. Слаборозвинутість меценацтва в
Україні можна пояснити низьким рівнем економічного розвитку країни, та життя в цілому. [6]
Популярнішим в Україні є спонсорство. Спонсортство – допомога небезкорисна, вона
передбачає досягнення спонсором певних маркетингових комунікаційних цілей - рекламу або популяризацію спонсора.
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Фінансуванням бібліотек в Україні в рамках благодійницької діяльності займаються в основному благодійні фонди. Благодійні фонди шляхом оголошення конкурсів на
підставі поданих проектів підтримують пріоритетні напрямки розвитку бібліотек. Підтримка виділяється у вигляді грантів, які надаються безповоротно.
Грант видається під конкретну ідею, для чого складається проект, в якому необхідно
переконати грантонадавача профінансувати ідею, яка розроблена в проекті. Здебільшого в проекті предбачається створення початкової бази і надання можливості й надалі реалізовувати ідею без підтримки фонду, тому що жоден фонд не хоче бути для бібліотеки
постійним донором. [6]
Для бібліотек України це джерело фінансування найбільш перспективне і результативне за розмірами отриманої допомоги. Більшість бібілотек України сьогодні готують
проекти і програми до різних фондів. Найбільш відомим благодійним фондом в Україні є
Міжнародний Благодійний фонд «Відродження», заснований у 1990 р., який надав українським бібліотекам в жовтні 2018 р. понад 1 млн. нових книжок вартістю 120 млн. грн. [2]
Одним з найбільших довгострокових проектів, що розпочався у 2006 р. і охопив багато наукових біблотек ВНЗ України є «Український Книжковий Проект «100 тисяч книжок»». Проект здійснюється за сприяння Міжнародного фонду «Відродження» та нідерландського фонду «Центрально- і Східноєвропейський книжковий проект». Його мета
– доступність та оперативність отримання необхідних видань для формування якісної
навчально-методичної бази для вищої школи. Діяльність в рамках проекту дозволяє поповнювати бібліотечний фонд новими підручниками та науковими виданнями, отриманими від видавництв в дар та за пільговими цінами.
В червні 2015 р. в Україні розпочав діяльність Благодійний фонд (далі БФ) «Бібліотечна країна». Метою роботи Фонду є здійснення благодійної діяльності, спрямованої на
надання допомоги та сприяння законним інтересам бібліотек України. Фондом розроблено проект «Подаруй книгу рідній бібліотеці», який полягав в тому, що будь-яка особа
може придбати книжки від українських письменників, переказавши певну суму у якості
благодійної допомоги на рахунок Фонду, а обрані книги будуть відправлені в зазначену
благодійником бібліотеку. [1]
В червні 2016 р. БФ «Бібліотечна країна» почали реалізацію нового проекту «Жива
сучасна бібліотека», метою якого стало поповнення фондів українських бібліотек новими примірниками сучасної української та світової літератури від провідних видавництв
України, поширення культури читання, активізація діалогу шляхом проведення зустрічей діячів української культури з читачами. [1]
Ще одним важливим і масштабним проектом БФ «Бібліотечна країна» у спіробітництві з Міжнародним фондом «Відродження» став проект на підтримку бібліотек переміщених університетів Сходу та Криму. Мета проекту – трансформація бібліотек переміщених вищих навчальних закладів Сходу та Криму в сучасні інтелектуальні центри. Було
зібрано 100 тис грн на реалізацію проекту на краудфандинговій платформі «Спільнокошт». В свою чергу. Міжнародний фонд «Відродження» здійснив фінансову підтримку
проекту в розмірі 120 тис грн. [3] Проект успішно завершився на початку 2019 р.
Насьогодні в Україні створено багато благодійних фондів, серед яких: Міжнародний
Благодійний Фонд захисту та сприяння розвитку бібліотек України (1999 р.), Благодійний фонд розвитку Національної бібліотеки України для дітей (2014 р.), Благодійний
фонд РанокУкраїна (2014 р.), Український культурний фонд (1999 р.) тощо.
Окрім благодійних фондів, в Україні функціонує Міжнародна благодійна організація
«Інститут професійного фандрейзингу», створена в квітні 2008 р., метою якої є розвиток
взаємовідносин між благодійниками та організаціями громадянського суспільства.
Таким чином останнім часом більшість бібліотек залучає додаткові кошти за рахунок
участі у різних програмах, розробляючи різні проекти, метою яких є отримання грантів.
Враховуючи це, міжнародні благодійні фонди стають найперспективнішим джерелом
додаткового фінансування бібліотек України. Проте слід зазначити, що одним з головних недоліків благодійницького фандрайзингу, наприклад на відміну від надання платних послуг, є практична неможливість одержати довгострокове фінансування.
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ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА В ПРАВОВОМУ ПОЛІ
Правові аспекти електронних бібліотек (ЕБ) пов’язані з державною інформаційною
політикою. Державне управління національними інформаційними ресурсами проводить
державну політику в галузі інформаційних ресурсів.
Формування й використання інформаційних ресурсів є ключовою проблемою створення єдиного інформаційного простору. Важливість доступу до світових відомостей/
даних, інтеграції нових технологій до світового простору, доступ до новітніх досягнень
з усіх галузей знань і науки забезпечується через електронні бібліотеки, приєднання їх
до вітчизняних ЕБ України та входження до європейського єдиного інформаційного простору. Під впливом інформаційних технологій розширюється та збільшується у світі виробництво інформаційних ресурсів. Інформаційні матеріали у цифрових форматах дедалі
більше поширюються в системі документальних комунікацій суспільства [2].
В Україні вже створена певна законодавча база. Нормативно-правове забезпечення сучасної діяльності ЕБ не відповідає повною мірою потребам суспільства. У цій ситуації бібліотеки, з одного боку, зобов’язані дотримуватися права авторів творів, а з другого – забезпечити широке використання творів серед читацької аудиторії [3, с. 43–44]. Закони України
«Про інформацію», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про обов’язковий примірник
документів», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про авторське
право і суміжні права» та ряд інших регулюють відношення між учасниками інформаційних
процесів. Встановлюють принципи діяльності ланок інформаційної інфраструктури, забезпечують гарантії прав громадян на вільний доступ до інформації. Ці закони визначають політику держави при формуванні бібліотечно-інформаційного фонду країни на базі обов’язкового примірника документів, створюють умови для активної участі України в міжнародному обміні в рамках світового інформаційного простору, регулюють інші питання.
Закон України «Про інформацію» [8] закріплює право громадян України на інформацію, закладає правові основи інформаційної діяльності. Ґрунтуючись на Декларації про
державний суверенітет України та Акті проголошення її незалежності, Закон стверджує
інформаційний суверенітет України і визначає правові форми міжнародного співробітництва в галузі інформації.
Відповідно до ст. 4 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», основою
державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації й культурних
цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування біблі-

65

Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі

отеками. Зокрема, держава забезпечує запровадження й функціонування дієвої системи
електронного книгокористування та обігу електронних книг через бібліотеки; розвиває
вітчизняний напрям з формування та впорядкування електронних книг, каталогів, баз
даних; створює умови та координує діяльність з функціонування ЕБ [3, с. 44].
У Законі України «Про обов’язковий примірник документів» [9] одним із видів документів, віднесених до обов’язкового примірника, є видання електронні. Самостійним електронним виданням є також електронне видання за наявності друкованого еквівалента.
Електронний документ може бути відправлений або переданий, відтворений, одержаний, опублікований; може проводитись електронний документообіг або електронний
обмін даними. Відправлення та передавання електронних документів здійснюються
автором або посередником в електронній формі за допомогою засобів інформаційних,
телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або через відправлення електронних носіїв, на яких записано цей документ (Закон України «Про електронні
документи та електронний документообіг» [7]). Таким чином, цей Закон встановлює
основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання
електронних документів.
Питання законодавчого забезпечення діяльності ЕБ та захисту авторського права при
їхньому формуванні постійно виникають у повсякденній діяльності цих установ і мають
юридичний та практичний характер. Закон України «Про авторське право і суміжні права»
[6] охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників.
Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права», порушенням
авторського права, зокрема, є: вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав; будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів
захисту авторського права і (або) суміжних прав; підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб’єктів
авторського права і (або) суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління [3, с. 47].
Правові питання є основою функціонування ЕБ «Культура України». Переведенню в
цифровий формат підлягають документи, на які не розповсюджується авторське право, а також такі об’єкти, для яких термін дії авторського права закінчився і на які розповсюджується дія нормативно-правових актів з питань авторського права і суміжних
прав (у випадку надання відповідного дозволу автором або суб’єктом, який володіє авторським правом) [1, с. 8]. З установами, задіяними у проекті укладається договір про
співробітництво. З автором твору укладається авторський договір про передачу невиключного права на використання твору [4].
Нині в бібліотечній спільноті триває активна дискусія, присвячена пошуку шляхів впровадження основних положень авторського права у практику діяльності бібліотек. Повноцінне використання бібліотечних фондів за допомогою ЕБ як частини інформаційного ресурсу України можливе лише за умови дотримання норм чинної законодавчої бази [3, с. 47].
На думку О. Ю. Мар’їної, за умови долучення бібліотек до цифрового простору загострюється проблемна ситуація, за якої вітчизняна нормативно-правова база:
− містить немало законодавчих лакун, нечітко визначених положень, які негативно впливають на правові, економічні, організаційні відносини всіх учасників цифрового
простору (від створювачів до користувачів);
− не повною мірою забезпечує ефективний захист цифрових активів, інформаційних продуктів та послуг;
− перешкоджає віднайденню належного компромісу між збереженням інтересів
власників та користувачів інформаційних продуктів і послуг, встановленню автономії
прав на їх надання інформаційними посередниками (зокрема бібліотеками) [5, с. 261].
Вирішення означених проблем у вітчизняному законодавстві також актуалізується
у зв’язку з тим, що конструювання оптимального нормативно-правового режиму функціонування бібліотек за часів цифрової ери нині вже відбивається в законодавчих актах
різних країн. Воно не лише передбачає захист прав громадян на доступ та використання
інформації, культурної, наукової та цифрової спадщини, а й відіграє найважливішу роль
у формуванні інтелектуальних та культурних цінностей суспільства.
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ПОСТАТЬ П. КУЛІША В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
Українське суспільство знає Пантелеймона Куліша як пророка, ментора, проповідника української національної ідеї, а науковий осередок вивчає його як письменника, літератора, критика, перекладача, етнографа, видавця, публіциста, історика, суспільно-політичного діяча, який невтомною працею заклав міцні підвалини для розвитку й розквіту
українського письменства та культури загалом.
Його ім’я багато років не лише замовчувалося (його творчість була заборонена для
українського читача), а ще й неправильно потрактовувалося, що завдало непоправних
наслідків для сприйняття його нащадками. П. Куліш залишив по собі великий масив
епістолярної спадщини, яка є цінним науковим джерелом, що потребує систематизації
та уніфікації, оскільки листи письменника розпорошені по різних архівних установах не
лише України, а й світу. Викривлена уява про постать П. Куліша зумовлена цензурою та
політикою Російської імперії, тому його творчі доробки друкувалися в «покаліченому»
вигляді, тож поки не буде вивчено цензурного та листовного матеріалу, що надійшов
до наших днів, ми не зможемо правдиво прочитати історію його життя через призму
епістолярію, не зможемо досягти правдивості його думок і поглядів, які він сповідував.
А головне – не знатимемо тієї правди, якої він так прагнув усе своє життя. Автор «Чорної
ради» сповідував проєвропейські ідеї та принципи розвитку культури й суспільства, закладав перші підвалини для виходу української культури на європейські шляхи [5, 67].
Не маючи змоги через суворі цензурні утиски вільно висловлювати свої думки і погляди
на національно й політично-громадські теми публічно, П. Куліш, зрозуміло, мусив шукати для себе аудиторію іншим шляхом. І для цього він здебільшого користувався персональними знайомствами, використовуючи інструментарій епістолярію.
Сучасний етап наукового вивчення спадщини П. Куліша розпочався з видавництва
«Повного зібрання творів Куліша» у 35-ти томах за редакцією Г. Грабовича [3]. У минулому
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році (2019) Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України було анонсовано про 40-ка
томне видання творів і листів письменника. Сьогодні Кулішевий доробок повертається до
наукового обігу, долаючи матеріальні труднощі у цьому процесі. Але цим подіям передувало довготривале забуття (більше ніж пів століття) імені Пантелеймона Куліша, наукове
вивчення творчості якого було призупинене і заборонене під грифом «буржуазного націоналіста». Лише за кордоном можна було займатися науковою діяльністю, але дослідники
не мали доступу до архівних установ, де знаходилися документи та матеріали доби Куліша.
У передмові до Сотих роковин з дня народження П. Куліша, у спецвипуску журналу
«Книгарь» (1919) дуже красномовно зазначалося, що «можна сподіватися, тільки тепер,
в столітні роковини народження, настає для нього доба об’єктивного наукового вивчення. П. Куліш стає для нас не живим супротивником, а цікавою та повчаючою сторінкою
минулого, необхідним етапом в історії в нашого культурного розвитку» [2]. Упродовж
наступних ста років відбулося чимало трансформацій щодо вивчення як постаті, так і
творчості П. Куліша. У 20-х рр. XIX ст. було видано значний масив епістолярного доробку
П. Куліша, що знаменувало початок наукових студій над епістолярними текстами П. Куліша. А ще 20–30 рр. виявилися дуже плідними для наукових досліджень, які вплинули на
формування галузі кулішезнавства, яка увібрала в себе сфери літературознавства, філології, філософії, культурології, історії та історіографії України, педагогіки та політології,
це ніби період «розквіту» вивчення Кулішевої спадщини.
З проголошенням Незалежності України Кулішевий доробок повертається до наукового обігу, де вводилися недруковані тексти Куліша та актуалізувалася його забута спадщина; дослідники освоювали напрацювання попередників, і цей процес через генерацію
відбувався дещо стихійно, безсистемно; ставилися нові завдання у вивченні біографії і
творчості Куліша, його світогляду, у ширшому контексті – дослідження його середовища.
Уведення творчості Куліша в програми середніх і вищих навчальних закладів та стрімкий розвиток вузівської науки додатково стимулювали дослідження, проте багато з них
не мали наукової цінності.
Сучасними дослідниками життєпису та творчості П. Куліша є Є. Нахлік, О. Федорук,
А. Шацька, В. Терлецький, О. Ясь, які висвітлюють різні сторони біографії та діяльності
письменника, науковця і громадського діяча.
Минулий рік, 2019, став ювілений роком для кулішезнавців – 200-річчя від дня народження письменника. Цій події було присвячено багато наукових розвідок, видано кілька
збірників тез наукових конференцій, що пройшли у Львові, Сумах, Києві та інших містах.
Нині П. Куліша інтерпретують у сучасних реаліях як комунікатора, успішного PR-менеджером, який своєю титанічної працею пробуджував українську національну самосвідомість, збагачував українську культуру неперевершеними самобутніми й самоідентичними джерелами, додержуючись загальноєвропейських принципів розвитку і свободи.
Іншим, незвичним для широкого загалу, незаангажованим і без приписів та лекал П. Куліша зобразили в міжмузейному виставковому проекті, присвяченому 200 річчю з дня
його народження в Музеї книги та друкарства.
Науковий та творчий спадок, культурно-просвітницька та громадсько-політична
діяльність П. Куліша, що є вагомим внеском у культурний та інтелектуальний простір
України, належним чином й досі не оцінена українським суспільством. У нашому сьогоденні він актуальний як ніколи, оскільки невирішеними і спекулятивними залишаються
питання мови, віри та вектор політичного спрямування.
Культурна складова будь-якого суспільства – це освіта, мова, мистецтво, які є головними чинниками, що мають неабиякий вплив на людську свідомість і її обізнаність, тож
П. Куліш озброївшись цими основними атрибутами, впливав на формування української
національної свідомості, яка була головною ідеєю його життя. Це питання й донині залишається в українському суспільстві невирішеним і на державно-правовому рівні не
врегульованим.
П. Куліш є творцем першого правопису української мови і в його друкарні в 1863 р.
вперше була надрукована україномовна арифметика. Письменник намагався долучити
українського читача до європейської літератури, застосовуючи переклад творів Шекспіра, Байрона, Гете, Гейне, Шіллера українською мовою. Він докладав неабияких зусиль
аби рідна мова мала необхідні ресурси та інструментарій для відтворення краси іншомовного слова в українському перекладі.
Дякуючи П. Кулішу та І. Пулюю український народ може читати і вивчати Біблію рідною мовою, що зближує, об’єднує і гуртує нашу українську націю. Біблія є тим живим
осередком, який впродовж віків несе закодовану інформацію для людства.
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П. Куліш заклав настільки міцні підвалини для поширення національної самосвідомості в України, які й до нині живлять українську душу. І справді, Україна нині вільні й
незалежна, а настанови П. Куліша як ніколи актуальні для нашого сьогодення! Прагнучи
перетворити українців з «нації етнографічної» на «націю політичну», П. Куліш був глибоко переконаний, що вивести українство з того сумного стану, в якому воно перебувало,
можна тільки шляхом творення великих національно-культурних цінностей [1, 175].
Автора «Чорної ради» визнавали як компетентного українського історика й громадсько-політичного діяча. І це небезпідставно, адже П. Куліш був учасником Київської археографічної комісії, яка розшукувала та збирала для наукового оброблення джерела української історії. Стояв біля витоків української архівістики. За своєю суттю, архів – носій
правдивої інформації, першоджерело, тож шукаючи історичної правди, П. Куліш прагнув
донести її до української спільноти.
Український культурний соціум вшановує пам’ять П. Куліша іменуючи назви вулиць
його ім’ям, але здебільшого це території Західної України, щоправда і в столиці є площа
імені Пантелеймона Куліша. У 2019 р. Національний банк України випустив ювілейну
монету з нагоди 200 річчя від дня народження письменника, а ще мав на меті випустити
купюру в 1000 грн. із зображенням П. Куліша, але перевагу віддав зображенню В. Вернадського (кулішевознавець О. Федорук вбачає в цих діях кон’юктурний підтекст). У Відні,
де мешкав митець, встановлена меморіальна дошка. Стосовно монументальних споруд
на честь П. Куліша, то маємо лише один пам’ятник на малій батьківщині в м. Воронежі. У
м. Шостка функціонує Літературно-меморіальний музей ім. П. Куліша. Також створений
ескіз першої марки, присвяченої П. Кулішу, а «Укрпошта» провела спецпогашення самої
марки, виданої до 200-річчя з Дня народження письменника. Проте нині немає жодної
провідної наукової установи, яка б мала назву на честь українського письменника, сподвижника, культурно-громадського діяча. Тому ці прогалини в українському культурному
соціопросторі потребують доопрацювань.
П. Куліш був і залишається нерозкритим і не прочитаним до кінця феноменом XIX
ст., нам залишається лише кожного разу віднаходити нові й нові факти, явища, події, що
так чи інакше мали вплив на його становлення як і особистості, і як головного рушія
національної ідеї. І завдяки своїй наполегливій і невтомній видавничій, журналістській,
перекладацькій, літературно-критичній, письменницькій, педагогічній, історично-етнографічній праці та громадсько-політичній і просвітницькій діяльності П. Куліш є фундаментом української національної свідомості та державності, якої нам так бракує в усі
часи, а особливо нині. Письменник, створивши кулішівку і переклавши Біблію, згуртував
і об’єднав таким чином українську спільноту, і те, якими є сьогодні ми як нація ми завдячуємо саме П. Кулішу. Але в нашому суспільстві й донині панує упереджене ставлення до
такої непересічної особистості. Причин є декілька: радянська ідеологія, яка й сьогодні є
панівною у свідомості багатьох українських громадян, низький рівень освіти і духовності, відсутність популяризації української культури. Попри різні соціально-економічні перепони ім’я Пантелеймона Куліша відроджується і свідченням цього є низка заходів, що
присвячені творчості й діяльності митця, друк йото творів і видання наукових збірників
та проведення наукових конференцій і круглих столів не лише за участю українських,
а й зарубіжних науковців та наукових установ. Його літературні та інтелектуальні здобутки дають нам можливість по-новому прочитати та проаналізувати історію розвитку
української культури, що є дуже актуальним для сьогоденного українського суспільства.
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ТУРИЗМ ЛЬВІВЩИНИ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сучасні туристичні дестинації формуються на основі мультиресурсного потенціалу
шляхом виокремлення і підкреслення «глокалізації», їх регіональної ідентичності [1].
Це відбувається свідомо і всупереч об’єктивній тенденції до зростання доступності дестинацій за одночасного зменшення їх індивідуальності, яка є наслідком ускладнення й
технічного удосконалення засобів сполучення та інформаційних комунікацій [2]. У цілому, розглядаючи систему туристичної діяльності на Львівщині у контексті культурного
туризму, можна стверджувати, що вона безпосередньо пов’язана з туристичним іміджем
регіону, що формується за рахунок етно-фольклорного, історичного та зеленого туризму. Так, попри те, що етно-фольклорний, або фольклорний, туризм часто не представлений окремими спеціалізованими туристичними продуктам, як компонент він присутній
у широкому спектрі наявних на сучасний момент туристичних продуктів (турів, екскурсій тощо). Етно-фольклорний туризм спирається на туристичний імідж Львівщини
як української історичної землі, одного із носіїв української національної ідентичності,
«Українського П’ємонту» (разом з Івано-Франківщиною і Тернопільщиною), місця дій
сил спротиву комуністичному режиму (разом з іншими регіонами Східної Галичини й
Західної України у цілому). Компонентом туристичного іміджу Львівщини також є образ
Львова як культурної столиці Західної України та зберігача традицій вікової культури,
пов’язаною із Габсбурзькою імперією. Щодо своєї етнокультурної специфіки Львівщина
є поєднанням культур її традиційних національних громад – польської, вірменської, єврейської, німецької тощо. Це відображається у перейнятті і взаємовпливові традицій, в
особливостях етнографії і фольклору. Численні на Львівщині пам’ятки, які належать до
історичної спадщини етнічних громад краю, стають об’єктами ностальгійних турів, які
також можна віднести до етно-фольклорного різновиду культурного туризму [5].
Важливою складовою культурного туризму є зелений туризм (синоніми – сільський
туризм, агротуризм, екотуризм) [4, с. 82], який є поширеним у світовій практиці засобом
розвитку сільських територій, а також економічної і соціальної підтримки традиційних
форм життя у сільській місцевості. В Україні, у т.ч. в Львівській області, ситуація із зеленим туризмом є неоднозначною, оскільки організований зелений туризм у нашій країні
поки не розвинений. Разом із тим, потенціал для розвитку зеленого туризму на Львівщині є вельми значним. Попри те, що висока питома вага територій, які використовуються у сільському господарстві, створюють дефіцит придатних для туристичного використання природних ландшафтів, мережа територій-резервацій природнього середовища
на Львівщині є досить щільною. На жаль, в області актуальним є брак сучасної культури
використання гірських і лісових територій, що обумовлюється рядом складних фінансово-економічних і соціальних чинників, зокрема безробіттям населення. Перспективи
для вирішення цих та інших проблемних аспектів пропонує децентралізація в Україні,
яка супроводжується посиленням територіальних громад (у т.ч. підвищенням їх фінансової самостійності) й відродженням місцевої культури.
Ефективність розвитку культурного туризму безпосередньо залежить від діяльності
закладів культури й мистецтва, розвитку ділових зв’язків тощо. Так, ділові зв’язки у межах культурного туризму охоплюють індустрію MICE – «Meetings, Incentives, Conferences,
Exhibitions». На практиці вони включають широке коло можливих заходів у напрямах
громадських контактів (візити, з’їзди), наукових подій (конференції, семінари, симпозіуми, конгреси), комерційних презентацій (виставки, ярмарки), професійних та інших
контактів [6, с. 212]. Крім розвитку ділових зв’язків, збільшення туристичних потоків
до Львівщини стимулюється, зокрема, програмами транскордонного співробітництва у
просуванні та розвитку культурного туризму.
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Характерною особливістю культурної політики Львова є організація фестивальних
заходів, які є формою відзначення традиційних свят. Загалом, за висновком Д. Каднічанського та І. Грицюка, для сучасної фестивальної культури Львівщини визначальною є
орієнтація на молодого туриста, звернення до культурних традицій та етнографічної
спадщини регіону, різноманітність і спеціалізація, а також патріотичне спрямування [3,
с. 177–178].
Варто наголосити, що культурний туризм є широко представленим у туристичних
продуктах, які пропонують ознайомлення зі Львівською областю не лише як місцем унікальної міської культури, а й як територією для відпочинку в гірській місцевості (Славське, Волосянка, Тисовець, Орявчик та ін.). Важливо також вказати про вагому роль у
формуванні туристичного потенціалу Львова бренду «традиційної львівської гостинності». Безсумнівно, у межах України набув поширення імідж Львівщини, який сформувався на регіональних особливостях побутової культури, зокрема культура спілкування
жителів регіону розглядається як вияв традиційної ввічливості, яка створює основу для
комфортного спілкування туристів. Ці ж міркування справедливі не лише щодо культурного, а й лікувально-оздоровчого туризму, оскільки цей вид туризму передбачає відносно тривале (з оздоровчими цілями) перебування туристів у курортних містах і селах
Львівщини (Трускавці, Моршині, Сходниці, Немирові та ін.), що передбачає ознайомлення і з місцевою культурною спадщиною.
Таким чином, розвиток культурного туризму Львівської області переважно ґрунтується на етно-фольклорному, історичному, зеленому видах туризму. Їх елементи присутні у більшості туристичних продуктів Львівщини (екскурсії, подорожі, відвідування
історичних пам’яток і пам’ятних місць, музеїв, замків). Через включення складника історичного й культурного туризму у більшість туристичних продуктів Львівщини, його
розвиток здатен зробити останні більш привабливими і слугувати ефективним рушієм
зростання туристичної сфери. Водночас багатий природно-рекреаційний потенціал регіону приваблює і поціновувачів інших видів туризму (оздоровчого, спортивного тощо).
Інституційною основою розвитку різних видів культурного туризму у Львівській області є динамічне соціокультурне життя міста Львова та інших населених пунктів краю.
Основа туристичної привабливості Львова та області – унікальний культурно-історичний спадок вказаного регіону, що формує його неповторну атмосферу. У цьому контексті
активізація культурно-мистецьких подій національного і міжнародного (у межах регіонів країн Центральної і Східної Європи) рівнів може взаємно сприяти інтенсифікації різних видів туризму та ефективному використанню об’єктів культурної спадщини Львівської області.
Означена тема, безсумнівно, має значні перспективи для подальших досліджень, серед яких, зокрема – здійснення компаративного аналізу потенціалу розвитку культурного туризму в Львівській області та інших регіонах Західної України (зокрема в ІваноФранківській і Тернопільській областях, які спільно із Львівщиною формують історикогеографічний регіон Східна Галичина).
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СУТНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА ВЛАДИ
На сучасному етапі суспільного розвитку перед Україною, яка задекларувала себе як
демократична і правова держава, постає завдання розвитку інститутів громадянського
суспільства і налагодження ефективної взаємодії між ними та владою, у чому зацікавлене
не лише саме суспільство, але й держава, органи місцевого самоврядування, бізнес-структури і навіть іноземні країни. Означена зацікавленість названих суб’єктів зумовлена результатами суспільної участі, зокрема зниженням корупції, підвищенням довіри громадян до органів влади, підвищенням їх відкритості й підзвітності, спільним вирішенням
соціально-економічних проблем владними та громадськими інститутами [1].
Державне управління і громадянське суспільство існують у рамках єдиного комунікаційного поля держави. Водночас існує визначена відособленість цих двох елементів
суспільної системи, зумовлена розходженням їхньої структури (ієрархічна, мережна) і
циклічності дії, а також функціями. Однак за самою своєю природою і досвідом історичного розвитку ці елементи можуть здійснювати реалізацію основної суспільної функції –
розвитку суспільства – лише на основі взаємодії [2].
Як і поняття громадянського суспільства, взаємодія слугує універсальним поняттям,
що на практиці зовсім не означає, ніби проблема взаємодії вичерпана. Взаємодія має характер відносин й існує лише тоді, коли виділяються два чи більше елементів системи.
Як визначальна філософська категорія, взаємодія відбиває аспект об’єктивних зв’язків,
тому аналіз її змісту несе змістове навантаження в кожній конкретній науці.
Дослідження взаємодії державної влади і громадянського суспільства як бази для
створення ефективної системи державного управління є в Україні відносно новим питанням, вивченню теоретичних основ якого поки що приділена недостатня увага. Традиційно державне управління розглядається як вид суспільної діяльності; у контексті
відносин влади і політики; відносин гілок влади між собою; відносин виконавчої влади і
місцевого самоврядування; відносин державного управління і місцевого самоврядування. У дослідженнях з означеної проблематики використовується традиційне уявлення
про державну владу як механізм впливу на суспільство, тобто функціонування дихотомії «держава – суспільство» на основі механізму прямих зв’язків. У контексті взаємодії
державної влади і громадянського суспільства механізм зворотних зв’язків – це в першу
чергу механізм постановки суспільних проблем перед владою, і тільки в другу – оцінка її діяльності. Тому що в разі такої постановки суспільної проблеми у влади виникає
можливість спільного з громадянським суспільством її вирішення, консолідуючи, тим
самим, суспільство і підвищуючи ефективність державного управління. Взаємодія – це
«процес взаємного впливу елементів один на одного, найбільш загальна, універсальна
форма руху й розвитку», і особлива роль у процесі взаємодії належить державній владі
і громадянському суспільству. У той же час несформованість методологічних основ – і
оперативного, і статистичного обліку взаємодії – саме в контексті взаємодії «влада – громадянське суспільство», його ефективності та потенційних перспектив розвитку викликає додаткові труднощі в пошуку й доборі інформаційного матеріалу [3].
Процес взаємодії є основою трансформації політичної системи України, котра, як будьяка система дії, базується на тому, що дії одного соціального суб’єкта орієнтовані на дії
іншого. Взаємодія не може існувати «без стабільності значення, що можуть гарантувати
тільки “конвенції”, дотримані обома сторонами». Інакше кажучи, “взаємодії властива подвійна залежність від обставин” [4]. Це означає, що в процесі успішної взаємодії між двома
соціальними суб’єктами починають формуватися взаємні очікування з приводу подальших кроків кожної зі сторін взаємодії. Виконання очікувань призводить до позитивної реакції, невиконання – до негативної, що позначається на конкретних процесах взаємодії. [5]
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Суспільство й держава перебувають у тісному взаємозв’язку і не можуть існувати
один без одного. Завдяки державі спільнота набуває цивілізованості і стає суспільством.
Водночас держава не може існувати поза суспільством: вона похідна від нього йпокликана йому слугувати. У розумінні ролі держави в суспільстві є дві крайні позиції – анархізм
й етатизм. Анархізм відкидає державу взагалі як орган примусу і насильства між людьми.
Етатизм, навпаки, перебільшує роль держави в суспільному житті. Етатизм – це засилля держави в економічному, соціальному, політичному й духовному житті суспільства.
Практично він проявляється в централізації, концентрації та бюрократизації політичної
влади, поширенні організаційно-контрольних функцій держави за межі оптимального
співвідношення держави йсуспільства [6].
Громадянське суспільство є противагою державі в її постійному прагненні до панування над суспільством. Від ступеня розвиненості громадянського суспільства залежить
ступінь демократизму держави. Розвинене громадянське суспільство забезпечує належні умови для забезпечення свободи думки й слова, вільного вираження поглядів і переконань, свободи об’єднань, свободи зборів, участі громадян в управлінні державними
справами та місцевому самоврядуванні [7].
Влада завжди уособлювалася з державою, тому можна стверджувати, що держава є
суб’єктом влади, а громадянське суспільство її об’єктом. Нині спостерігається потреба
досягнення балансу між державою й механізмами її впливу на громадянське суспільство,
з одного боку, та громадянським суспільством і його механізмами саморозвитку і самоконтролю – з іншого. Такий баланс, що є необхідним для побудови демократичної, правової, соціально-орієнтованої держави, дає змогу уникнути двох неприпустимих станів
у розвитку країни – зведення до мінімуму або громадських свобод, або впливу держави.
Порушення балансу призводить до негативних наслідків. Щоб цього уникнути, треба
створити певні механізми для становлення і сильної держави, і розвинутого громадянського суспільства [8].
Визначальним чинником взаємодії суспільства і влади, який визначає характер взаємодії, є демократичний державний (політичний) режим. Державний режим – це система
заснованих на нормах права методів, способів та прийомів здійснення державної влади.
Державний режим характеризує порядок діяльності держави, визначає її функціональне
спрямування. У теоретичних дослідженнях державний режим трактується в широкому
та вузькому сенсах [9, 10].
Демократичний державний режим відрізняється від інших режимів участю громадян та їхніх об’єднань у формуванні державної політики, створенні й діяльності державних органів, дотримання прав і свобод людини. Демократичний режим характеризується використанням таких прийомів і методів державного регулювання, які забезпечують
фізичну й правову захищеність інтересів і свобод індивідів [9,10].
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ
ДОКУМЕНТІВ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
У процесі постійного розвитку людства, з’являється необхідність обробки все більших масивів інформації. Задля оптимізації роботи з документами використовуються досягнення інформаційних технологій, що пропонують нові засоби та методи опрацювання документації. У зв’язку з цим актуальності набуває електронний документообіг, але,
на жаль, його впровадження відбувається повільними темпами та часто розтягується на
роки.
Впровадження інтегрованої системи електронного документообігу значно покращує
становище підприємств і держави в цілому, тому її мета та роль як елемента електронного урядування вже сьогодні є надзвичайно важливими і повинні займати належне місце
[1, c.53].
Під поняттям «електронний документ» відповідно до закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», розумітимемо «документ, інформація в
якому зафіксована у вигляді електронних даних, серед яких обов’язкові реквізити документа» [6].
Електронний документообіг (обіг електронних документів) – сукупність процесів
створення, опрацювання, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів [6]. Впровадження систем електронного
документообігу починається або із усвідомлення потреби в автоматизації документообігу або з рекомендації такого рішення шляхом доручення від вищого органу влади.
Без добре і надійно організованого документообігу сьогодні жодна установа не може
якісно та ефективно працювати, адже він впливає на оперативність, економічність і надійність функціонування апарату управління організацією, культуру праці управлінського персоналу і власне на якість управління, займає доволі важливе місце в роботі
державних органів.
Перша причина того, що систему електронного документообігу (далі – СЕД, база)
досі не введено у багатьох установах як державного, так і приватного типу, є відсутність
фінансування цього напряму та спеціалістів з даного профілю [2]. Персонал переважно
негативно ставиться до таких нововведень, причини можуть бути різні: як від небажання освоювати нові технології, так і до побоювання прозорості власної діяльності. Тому
під час впровадження системи електронного документообігу необхідно зважати на людський фактор, його консервативність.
Вразливість електронної інформації та можливість зламу системи і несанкціонованого доступу до неї сторонніх осіб – ще одна проблема електронного документообігу.
Посадові особи не повинні ознайомлюватися з інформацією, робота з якою не передбачена їх посадовими обов’язками. Інформаційні системи потерпають від нападів хакерів.
Не вирішеними залишаються проблеми неузгодженості українського законодавства
з міжнародним у сфері електронного документообігу, відсутність чи ненадійна організація паперового документообігу в установі, переведення паперових первинних докумен-
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тів в електронну форму; відсутність єдиних загальнодержавних стандартів функціонування систем електронного документообігу, уніфікованих вимог до програмного забезпечення та відсутність єдиної стратегії впровадження електронних адміністративних
послуг. Розвиток електронних адміністративних послуг має несистемний характер [4, 7].
Наступною проблемою при впровадженні СЕД є постійні структурні зміни в організації, що спричинюють слабку формалізацію бізнес-процесів. Наявність таких рухів у середині організації може призупинити чи відкласти впровадження СЕД. Адже передача
масивів інформації на папері з одного підрозділу в інший дуже часто супроводжується
втратою інформації, що є неминучим наслідком при будь-яких структурних і кадрових
перестановках [3].
Згідно з дослідженнями, причинами повільних темпів впровадження систем електронного документообігу також є: лінь щось змінювати, а тим паче, якщо це ще й потребує фінансування; недостатня поінформованість персоналу; недосконалість законодавства; страх, що збій системи призведе до втрати важливих документів; неможливість
забезпечити високий рівень конфіденційності, висока вартість ПЗ [2].
Перспективи розвитку електронного документообігу: доступність для широкої громадськості, а не лише для «обраних» урядових документів; вирішення проблеми централізованого відслідкування руху документів у реальному масштабі часу, висока компактність архіву, зниження обсягу паперових документів (економія паперу) та висока швидкість пошуку і одержання інформації; створення ефективного середовища керування й
функціонування організації; розробка програмних модулів з урахуванням можливостей
спроб зламу системи; підвищення професіоналізму фахівців, зайнятих в управлінській
діяльності.
Електронний документ також економить місце працівника. Вартість створення нової копії документа майже нічого не коштує, а це вже економія фінансів організації, якщо
примірник документа треба розіслати у багато місць. Крім того, швидкість передачі
електронного документа теж на порядки випереджає швидкість пересилання паперового. Електронний документ може бути доступний у багатьох місцях одночасно, а система
може надавати можливість сумісної роботи над документами. СЕД також вигідні і екологам, адже зменшення використання паперу призведе до зменшення знищення лісів.
Системи електронного документообігу мають певну особливість: система або повинна бути впроваджена повсюдно, на всіх робочих місцях, пов’язаних із створенням,
редагуванням і зберіганням інформації, або ефективність від її використання буде мінімальною [5].
Під час проходження переддипломної практики та стажування за фахом, упродовж
2018–2020 рр., у Міністерстві інфраструктури Україні було набуто практичного досвіду
роботи в СЕД «IT Enterprise–2016». Інтерфейс програми зручний, швидка пошукова система та відклик операцій. Інколи виникали проблеми з функціонуванням бази, проте
вони вирішувались протягом години – програмістами-адміністраторами бази. Великим
мінусом є те, що на все відомство всього 2 працівники обслуговують базу.
У 2019–2020 рр. Міністерство готувалось до оновлення СЕД на «IT Enterprise–2019».
Для швидкого та якісного впровадження нової СЕД було підготовлено теоретичний матеріал та досвідчених програмістів для навчання працівників.
У ході спостереження за роботою діловодів у Міністерстві інфораструктури України
було помічено, що система електронного документообігу сприяє збереженню і раціональному використанню трудових ресурсів і підвищує ефективність управління потоками корпоративних документів та інформації. Коло доступних функцій у СЕД відповідає
посадовим обов’язкам працівників, що передбачає невтручання у роботу співробітників.
Усі функції роботи бази доступні адміністратору, який спостерігає за прозорістю виконання бізнес-процесів. Проте, коли СЕД не працювала – операції, що зазвичай у базі виконувались за пів години, їх виконання вручну займало до 2–3 годин робочого часу. Тому
в установі переважає електронно-паперовий документообіг. Адже, коли зупиняється робота бази, робота установи державного значення зупинитись не може!
Багато державних установ досі не впровадили електронний документообіг. Деякі пояснюють це тим, що звикли до надійного паперового документообігу, і ще не готові до
нововведень. А деякі установи готуються до впровадження СЕД, що є великим якісним
кроком у їхній діяльності.
Отже, електронний документообіг є дуже важливою складовою частиною процесів
управління і прийняття управлінських рішень. Проблеми запровадження в Україні електронного документа та електронного документообігу стають все актуальнішими. Вони
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набувають значної політичної та економічної ваги у зв’язку з розширенням використання інформаційно-комунікаційних технологій у суспільстві. Швидке зростання обсягів
інформації, яка використовується в управлінській діяльності установи, її структурна
складність та швидка оновлюваність робить необхідним використання інтегрованих
систем електронного документообігу.
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ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ПО ФОРМУВАННЮ КУЛЬТУРИ ЧИТАННЯ
У ДІТЕЙ В ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Тема є актуальною на сьогоднішній час тому, що в умовах електронного середовища
культура читання дітей втрачає свою значимість, проте бібліотеки сприяють відновленню книги та читання в житті дитини, як невід’ємної частини її життя. Бібліотеки завжди
були провідними закладами у створенні єдиного інформаційного та культурного простору, виконуючи важливі соціальні і комунікативні функції.
Культура читання – основа розвитку читача, його інтелектуально-емоційного, естетичного та духовного потенціалу, кількісні та якісні показники свідомості, діяльності й
спілкування, одночасно це продукт і фактор розвитку особистості. Оскільки в сучасному
суспільстві інформаційні потреби і пріоритети людей, а також мотиви читання змінюються, то і культура читання піддається трансформації [1].
Таким чином, культуру читання на сьогодні можна трактувати як стратегію діяльності в інформаційному текстовому просторі, що включає вміння знаходити потрібну
інформацію, адекватно її сприймати й оцінювати, творчо використовувати для власного
розвитку [1].
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Сьогодні бібліотеки – це інформаційні заклади, яким притаманна динаміка розвитку,
справжні центри інтелектуального і духовного життя, затребувані суспільством. Тому
завданням є знайти шляхи спонукання дітей до бажання читати, та виявити яку роль
відіграють провідні культурні центри у формуванні фундаментальних навичків підбору
літератури для дітей відповідно їх специфіці та складу особистості, типу та віку [3].
У наш час книзі доводиться майже боротися за аудиторію з телебаченням, кіно, Інтернетом. Але читання – це не просто спосіб отримання інформації, це унікальний процес,
здатний зробити з людини Особистість, яка вміє відчувати, співпереживати, мислити.
Які б технології не з’являлися, як би політичні системи не мінялися, як би не стосувалися
нас проблеми кризи, а читання на будь-яких носіях – це необхідний елемент розвитку
мислячої людини [1].
Завданням бібліотеки є надання допомоги користувачам у роботі з книгою, з інформацією і виховання культури читання. Саме у цій інституції читачі проходять особливу
інформаційну підготовку: опановують знання й уміння організації інформаційного пошуку за допомогою як традиційної, так і сучасної інформаційної технології. Бібліотека
стає інформаційно-освітнім центром, завдання якого – формування нової культури читання користувачів сучасної книгозбірні та підготовка інформаційних продуктів, необхідних для читача, шляхом аналізу і синтезу знайденої інформації [1].
Тому, бібліотека, як ніхто інший і ніщо інше, допомагає дітям навчитися самостійно
працювати з книгою. Важливе значення має удосконалення рівня бібліотечного обслуговування, яке неможливе без вивчення культури читання користувачів бібліотеки. Сьогодні у читачів формується нова культура читання, необхідна для систематичної самоосвіти. У зв’язку з цим роль бібліотек як інформаційних центрів зростає [2].
Необхідною складовою сучасної просвітницької діяльності бібліотек сьогодні повинна стати мотивація дітей та молоді до читання корисної літератури, участі в різних
конкурсах, творчої самореалізації. Сьогоднішньому школяреві треба, щоб інформація
подавалася яскраво, динамічно, і бажано коротко. Головне для бібліотекаря – привернути увагу, викликати емоційну реакцію, бажання взяти книгу в руки. Тому пріоритетним
напрямом діяльності будь-якої бібліотеки сьогодні залишається просування і популяризація читання, формування культури читання як у дітей ,так і у дорослих. Однак поява
нових інформаційних технологій не могла не вплинути на зміну стратегії читання. Сьогодні читача необхідно переконати в тому, що читати – «це модно!». Необхідно змусити
читача захотіти прочитати книгу, а для цього потрібні нові і сучасні форми роботи, однією з яких є організація інтелектуального дозвілля користувачів бібліотеки. Головний
акцент цієї діяльності припадає саме на роботу з художнім словом. А нові інформаційні
технології дозволяють знайти нові підходи до проблеми розвитку інтересу і любові до
читання. Використовуючи можливості мультимедіа-інтеграції текстової, аудіо та відеоінформації. Отже, найпростіший спосіб виховати грамотних дітей – навчити їх читати і
показати, що це – приємна розвага [1].
Отже, розглядаючи діяльність бібліотек по формуванню культури читання у дітей
слід виокремити наступні її форми:
Майстер-класи є однією із активних форм роботи бібліотек, які доповнюють собою
популяризацію книг і привабливість бібліотек закладу. Сучасна бібліотека може надати дітям безліч можливостей для розвитку творчості, фантазування. І це не лише добре сформований фонд літератури та періодичних видань. Перш за все, це можливість
спілкуватися, навчатися один у одного, демонструвати власні досягнення на виставках
бібліотеки, брати участь у конкурсах і відкривати власні нові можливості. Гуртки на постійній основі [3].
Літературні вечори та читання у бібліотеках – об’єднують та підвищують культуру
читання, інформаційну культурі, а також комунікаційні навички.
Такий вид соціокультурної діяльності у бібліотеках як флеш-моб, сприяє не тільки
формуванню культури читання, але й розвитку комунікаційних та лідерських здібностей [3].
Вуличні акції популяризують культуру читання вже багато років і постійно вдосконалюються; є важливими завдяки своїй відкритості та охопленню великої різновікової
аудиторії [3].
Мовні або комп’ютерні курси приваблюють відвідувачів бібліотеки та дають змогу
займатись саморозвитком та спілкуватись з цікавими людьми.
Безпосередньо формують інформаційну культуру також зустрічі з цікавими людьми,
тому що зараз вони перебувають на піку своєї популярності [3].
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Презентації книжок – невід’ємна ланка діяльності бібліотек по формуванню культури читання у сучасному світі. Нова література та можливість поспілкуватись з сучасними письменниками формують у відвідувачів престижне уявлення бібліотеки як явища
та роблять читання трендом [3].
Сучасні бібліотечні додатки у цифровому середовищі набувають обертів. Сайти та
блоги й досі користуються попитом, проте сучасна культура читання та користування
бібліотечними послугами вимагає нових кроків. Зокрема, телеграм-бот, сторінки у соціальних мережах (фейсбук, інстаграм), або мобільні додатки . Бібліотеки також проводять прямі ефіри, відеоогляди книжок, віртуальні виставки, опановують форму викладу
«Stories», тощо.
На даному етапі в Україні вже існують бібліотеки ,які відповідно розвинені або в процесі діджиталізації. Ще один метод просування читання за допомогою використання новітніх технологій – це буктрейлер. Основне завдання буктрейлера – розповісти, зацікавити, заінтригувати. І для бібліотекаря – це ще одна можливість запропонувати читачеві
ту чи іншу книгу [3].
Просування читання – це повсякденна робота будь бібліотеки, але в умовах надлишку інформації та дефіциту часу вона може бути успішною лише в тому випадку, якщо
виходить за бібліотечні стіни і нескута звичними уявленнями [3].
Більшість інноваційних форм прийшли в бібліотеку з інших галузей культури: бенефіси читачів, прем’єри книг – з театральної практики; дні сімейного відпочинку, конкурси,
ігри – з клубної, під очевидним впливом телебачення – хіт-паради книг, книжкові аукціони, літературні ринги, тощо. Години спілкування, години роздумів, конкурси, бесіди-діалоги, вечори-зустрічі, інтелектуальні ігри, прес-діалоги – ці та інші форми бібліотечних
заходів допомагають бібліотекам налагодити ефективне спілкування з різними категоріями користувачів, створити в бібліотеці комфортне інформаційно-комунікаційнодозвіллєве середовище [2].
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПІДТРИМКИ КНИГИ І ЧИТАННЯ В УКРАЇНІ
Державна політика підтримки книги і читання в Україні не відповідає рівню високого розвинених країн та країн лідерів. Влада має підтримувати оптимальний стан культурного рівня нашої країни. Саме тому актуальним буде створення нових платформ
для покращення стану України саме в цій сфері. Бо, як відомо, читання книг допомагає
розвивати креативне мислення, покращує функціонування пам’яті та розвиває спектр
творчих здібностей особистості. Як показали попередні аналізи та досліди політики
підтримки книги і читання то можна зазначити певні недоліки та недопрацювання в
заходах держави стосовно зміни культурного рівня нашої країни ,такі як: мала фінансова забезпеченість, мала кількість книгарень, потреба в оновленні та переоснащенні
видавничо-поліграфічної бази, мала кількість ведених маркетингових досліджень на
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ринку книги звідси і низька читаність тому що люди не отримують достатньої кількості
літератури, яка їм би припала до душі.
Достатньо відомий факт, який зазначений в інтернет джерелі «про стан підтримки книги» повідомляє, що «в Україні нині відсутня державна програма популяризації
читання (тоді як відповідні програми у країнах ЄС давно приносять позитивні результати). Потреба в такій програмі зумовлена вже тим, що в організації дозвілля в Україні
читання відіграє дедалі меншу роль, поступаючись перегляду кінопродукції та телевізійних програм, спілкуванню у соціальних мережах тощо. Тенденція до занепаду культури читання має загальносвітовий характер, але ситуація в Україні виглядає чи не найгірше» [1].
Перш за все, державна політика підтримки книги та читання має бути зосереджена
на вивченні тої категорії людини, яка не сприймає книгу як допоміжну альтернативу у
вирішенні особистих чи професійних питань. Влада мусить допомогти населенню повірити в силу літературного слова та зрозуміти, що мудрість та освіта перш за все береться з прочитаних книг. Також політика підтримки має донести людям той факт, що книга відіграє духовну функцію в суспільстві. Розвиток читання безпосередньо стосується
національного інформаційного простору країни [2]. На жаль, статистика нашої країни в
читанні є занадто низькою.
На основі аналізу тих чи інших недоліків було схвалено Концепцію державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на
період до 2020 року. Її мета – відродження соціального значення книги та читання як
процесу культурного, духовного, професійного та інтелектуального збагачення людини, суттєве підвищення якості і професіоналізму кадрового ресурсу, створення сприятливих умов для розвитку видавничої галузі та системи інформування про вітчизняну
видавничу продукцію. Концепція передбачає: розроблення та запровадження методики
залучення до читання дошкільнят та учнів початкових і середніх класів; популяризація
вітчизняної видавничої продукції в ЗМІ; підготовка та проведення просвітницьких кампаній, літературних конкурсів, інших заходів щодо популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання. Крім того, планується збільшення обсягів випуску видавничої
продукції, зокрема кількості найменувань видань та їх тиражів; надання державної підтримки видавництвам та книготорговельним підприємствам, що випускають або розповсюджують видання, аудійовані у спеціальному цифровому форматі для осіб з порушенням зору або надруковані рельєфно-крапковим шрифтом. Також, з метою подолання кризових явищ в розвитку книги та читання було сформовано ряд рекомендацій :
− сприяти популяризації читання, для чого розробити і затвердити відповідну загальнодержавну програму, просувати цінність читання за посередництва ЗМІ, вдосконалити систему організації конкурсів і вручення премій, стимулювати книговидання
для молоді та юнацтва;
− забезпечити механізми правового регулювання захисту авторського права й інтелектуальної власності в мережі Інтернет;
− розробити механізми пільгового кредитування підприємств книгозбуту та гуртової торгівлі, інші способи підтримки цих підприємств;
− запровадити систему пільг для поштових сервісів, які надають послуги з пересилки продукції українських видавництв споживачам.
Великою перевагою є ще поява нової гучної політики «інтернет-книгарні» – досить
популярна платформа для замовлення та отримання бажаної книги миттєво та дистанційно. Запровадження інтернет сервісів щодо придбання книг – досить таки успішний
досвід у покращенні стану читання.
Задля покращення стану політики підтримки книги і читання в Україні слід провести деякі рекомендації: забезпечити широке висвітлення засобами радіомовлення та
інших ЗМІ перебігу конкурсів у сфері літератури і книговидання, урочистого оприлюднення їхніх результатів, вручення премій, відзнак і нагород.
Література
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ІНОЗЕМНІ КНИГАРНІ: НОВІТНІ МОЖЛИВОСТІ ТА МАСШТАБИ ВИБОРУ
(НА ПРИКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ ІНТЕРНЕТ-КНИГАРЕНЬ)
Книговидавнича справа є не тільки важливим елементом економічних відносин, а й
руслом активного впливу задля культурного збагачення соціуму, сприйняття загальнолюдських цінностей, досягненню інтелектуальних надбань.
Важливим чинником формування духовності народу є популяризація книжкової продукції. Книга як товар, має певні особливості, котрі, в свою чергу, здійснюють активний
вплив на соціальні та політичні відносини, а також сприяють розвитку наук, запроваджують ідейно-виховні функції у суспільстві. Конкурентоздатність країни серед інших
залежить від інтелектуального, культурного рівня суспільства, цьому якраз і сприяє розвиток книжкової справи.
Досліджуючи дану проблематику нашу увагу привернули праці таких науковців:
Г. Грет, А. Барсука та Т. Булах.
У даній роботі пропонується детальний аналіз діяльності німецької інтернет-книгарні «Hugendubel» та австрійської інтернет-книгарні «ÖBV Buchhandlung».
Наголосимо, «Hugendubel» – книгарня у Мюнхені (Німеччина), із величезним вибором жанрової літератури. Кількість відділень книгарень «Hugendubel» понад 150 в Німеччині. Сьогоднішніми власниками є Ніна та Максиміліан Хугендубель [2]. Книгарня
має велику кількість компаній-партнерів.
Веб-сайт інтернет-книгарні інформаційно наповнений, дещо перенасичений, не відразу можна знайти потрібну інформацію, але це означає, що видавництво надає можливість скористатися багатьма функціями. На сайті є можливість написати миттєву скаргу
або проконсультуватись онлайн чи поставити конкретні запитання у повідомленні менеджеру. Важливо, при необхідності номер, адресу електронної пошти та інші контакти
можна також знайти на сайті книгарні. Відмітимо, зручністю є рядок пошуку, в якому
можна вказати те, що хоче знайти людина (назва книги чи автора або ж тільки жанр) і
сайт автоматично підбирає потенційні варіанти, які можуть зацікавити читача.
Звернемо увагу, якщо говорити про новітні можливості, то «Hugendubel» пропонує
своїм клієнтам скористатися аудіо- та електронними книгами, також якісними фільмами, музикою та навіть корисними іграми. Книгарня створила широкий вибір для дітей
та підлітків. Доставка книг є безкоштовною. У процесі замовлення надається вибір потрібного способу оплати для поточної покупки. Клієнт може зберігати бажаний спосіб
оплати у своєму обліковому записі для швидкого доступу до наступних покупок.
Варто наголосити, онлайн-книгарня пропонує також акційні послуги, знижки постійним покупцям та «гарячі» спецпропозиції. «Hugendubel» можна завантажити у вигляді
мобільного додатку, що є досить зручною функцією для людей, котрі постійно користуються послугами книгарні. Книгарня пропагандує передачу любові до читання наступному поколінню. Книготорговці не відмовляються і радо проводять екскурсії та шкільні
заняття у філії «Hugendubel».
Окрім того, серед жанрової різноманітності книг у «Hugendubel» можна знайти: бестселери; фентезі; романи; художня література; нехудожня література; злочин і трилер;
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наукова фантастика; книги жахів; книги іноземними мовами; дитяча література; комікси; молодіжна література; подарункові книги; школа та навчання; подорож; біографії;
кулінарія та випічка; календарі [2]. На веб-сайті є розділ «блокнот», де можна віднайти вже заздалегідь створені відповіді на популярні запитання, наприклад: «Чи потрібен
мені рахунок клієнта?», «Чи обов’язково вказувати свою електронну адресу?», «Для чого
зберігаються мої дані?», «Як використовуються мої дані в «Hugendubel?», «Чи потрібно
погоджуватися і приймати умови?» тощо. Якщо користувач забув свій пароль, то його
можна буде легко відновити за допомогою електронної пошти або номера телефону.
Таким чином, завдяки ініціативі книгарні створено багато проєктів, серед яких:
«Лицар читання», «Соціальна робота німецької книжкової торгівлі», «Фонд читання» та
інші. Проводився фестиваль «Лейпциг читає», «Осінній урожай Ерфурт», масштабний
студентський фестиваль «Sehsüchte 2015».
Під час таких проєктів людям (у залежності від вікової категорії, дітям, зокрема) надається можливість удосконалюватися і розвиватися.
Аналізуючи німецьку онлайн-книгарню «Hugendubel» нашу увагу привернула саме
характеристика австрійської книгарні «ÖBV Buchhandlung».
«ÖBV Buchhandlung» – це книгарня у Відні (Австрія), база даних якої містить приблизно 250 000 найменувань, з яких близько 60 000 завжди є на складі в книгарні, і тому
(протягом 24 годин) продукція готова до відправки поштою [1]. Ця база даних звіряється з веб-сайтом кожні чверть години. Таким чином покупець завжди бачить, що є на
складі в книгарні відповідно за кольором кошика для покупок на веб-сайті:
− зелений кошик для покупок означає, що товар є в наявності і готовий до відправлення;
− синій кошик для покупок означає, що товар відсутній на складі і його потрібно
замовити, термін доставки на склад складає близько двох робочих днів;
− червоний кошик для покупок свідчить про те, що товар недоступний, існує перешкода до доставки, наприклад, немає в наявності, видання розпродано або ще не опубліковано, нове видання в процесі підготовки тощо).
Відмітимо, сайт доволі зручний у використанні, легко знайти те, що потрібно клієнтові. Реклама на сайті будь-якої іншої продукції – відсутня, окрім логотипів партнерських
компаній, адже книгарня «ÖBV» співпрацює із великою кількістю компаніями-партнерами, зокрема, «Pons», «Klett», «Literaturen» та ін.
Значимо, що у розділі «допомога» клієнт може скористатися детальнішою інформацією стосовно «терміни доставки», «деталі щодо доставки та оплати», «пошук довідки»
тощо. При необхідності номер, адресу електронної пошти та інші контакти можна також
знайти на сайті книгарні і звернутися за допомогою. «ÖBV» стверджує, що книги є одним
із найпопулярніших подарунків, але іноді людина не знає, яку саме книгу підібрати. У таких випадках пропонуються книжкові ваучери або чекові книги. Обидва варіанти можна
замовити на веб-сайті. Серед жанрового різноманіття книжок «ÖBV» пропонує: художня
література; кримінал; історичні романи; природа; нехудожня література; дитяча книжка; хобі та ігри в приміщенні; біографії; Австрія; подорож; кулінарія; навчальні посібники; педагогіка; медицина; іноземні мови [1].
Варто відмітити, книгарня «ÖBV» пропонує обгортання книг. Досить хорошим фактором є те, що обкладинки книг ретельно покриті високоякісною промисловою плівкою,
яка назавжди захищає їх від бруду та інших зовнішніх впливів. Саме тому ціни залежать
від кількості та типу книг, які потрібно обгортати.
Проведене дослідження не вичерпує повністю проблеми розвитку сучасного книжкового бізнесу закордоном. Досліджено новітні можливості та масштаби вибору німецької інтернет-книгарні «Hugendubel» та австрійської «ÖBV Buchhandlung». Оцінено рівень
розвитку офіційних веб-сайтів, комфортність, доступність, візуальний вигляд, сприятливі функції та інші можливості.
Перспективними напрямами подальших досліджень є вивчення особливостей функціонування інтернет-книгарень у інших країнах.
Література
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОДІЖНИХ ЖУРНАЛІВ
В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Молодіжна журналістика – самостійна ланка загальної системи засобів масової інформації. Вона залучає підростаюче покоління до інтелектуального і духовного потенціалу суспільства, є важливим каналом передачі інформації від старшого покоління до
молодшого і одночасно засобом комунікації, що дозволяє спілкуватися один з одним. З її
допомогою юна аудиторія пізнає світ.
Кількісні характеристики регіональної молодіжної преси є питанням, яке потребує
тривалого скрупульозного аналізу. Так, у регіональній молодіжній пресі зі здобуттям
Україною незалежності, відразу актуалізувалися питання, пов’язані з подіями української історії й духовного життя, а також роллю молоді у вказаних процесах.
Варто відмітити, серед питань, що піднімалися у молодіжних засобах масової інформації різних регіонів, зокрема й Прикарпатського краю, впродовж перших років після
проголошення національного суверенітету України були такі:
– культурне життя молоді, можливості проведення нею дозвілля;
– розвиток молодіжних субкультур і різних течій;
– перспективи побудови молодими людьми професійної кар’єри;
– спортивне життя;
економічна й фінансова тематика (особливо актуальна у 1990-і роки, коли народне
господарствоУкраїни знаходилося у стані перманентної кризи).
Таким чином, сервісна функція редакцій буде успішно реалізованою лише за умов
встановлення постійного зворотного зв’язку з читачем, системного відстеження ступеня задоволеності ним рівнем інформаційного наповнення видання.
Важливим комунікаційним засобом налагодження зворотного зв’язку з читачем є
соціологічні дослідження, спрямовані на вивчення інформаційних потреб читачів, визначення резервів підвищення якості інформаційного наповнення періодичних видань.
Анкетування має суттєву перевагу: опитування максимально формалізується, й таким
чином забезпечується висока порівнюваність відомостей та їх машинне опрацювання.
Слід наголосити на тому, що специфічною рисою молодіжної преси досліджуваного
Івано-Франківського регіону стала, на жаль, її нерегулярність (внаслідок проблем фінансового й соціального характеру). Зокрема, окремі друковані медіа видавалися досить
рідко (раз на кілька місяців), а окремі – виходили лише упродовж певного періоду, а потім де-факто припиняли своє існування. Зокрема, одним із таких видань є Івано-Франківський часопис для молоді – «MOVE», який був зареєстрований у 2012 році. Даний
журнал вийшов шістьма випусками і припинив своє існування через недофінансування
у 2015 році, хоча редакція створивши видання, зробила досить вдалу спробу охопити
практично всі інтереси молоді краю. Відмітимо, головним редактором даного видавничого проекту був громадський діяч, нині депутат міської ради Віталій Мєрінов, фінансовий директор Ігор Ілюк, асистент редакції – громадський активіст Віталій Пристай тощо.
Загалом у Івано-Франківському регіоні станом на місяць січень 2020 року виходило
46 журналів, які були найбільш зорієнтованими на молодіжну аудиторію. Досліджено
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та виявлено найбільш популярні журнали Івано-Франківська: «LIKE», «VESAL», «МІСТО»,
«STYLINK. Варто виокремити, саме ці журнали, на нашу думку та з точки зору молоді, яка
взяла участь у анкетуванні, є найбільш популярні та читабельні серед молодого покоління.
Необхідно підкреслити, проведене соціологічне дослідження серед молоді передбачало виконання таких завдань:
− визначити мотиви звернення користувачів до видань мистецької проблематики;
− дослідити, чи задоволені читачі повнотою фонду відділу літератури з мистецтва;
− виявити перелік найактуальнішої літератури з питань мистецтва;
− виявити найтиповіші відмови читачам при пошукові інформації.
Вирішення поставлених завдань передбачало застосування таких методів:
− cоціологічне – анкетування, спостереження;
− аналітичний – аналіз статистичних даних.
Для реалізації дослідницьких процедур були розроблені анкети для студентів. Зауважимо, кожний респондент, що брав участь в анкетуванні, мав можливість висловити свої
міркування та побажання щодо поліпшення ефективності молодіжних видань.
Дослідження проводилося такими етапами:
− 1 – вивчення проблеми та розробка програми і методики дослідження; підготовка
бланкової продукції;
− 2 – збір інформації;
− 3 – обробка й аналіз отриманих даних, підбиття підсумків дослідження;
− 4 – узагальнення матеріалів соціологічного моніторингу.
Наголосимо, дослідження проводилося на базі кафедри журналістики Факультету
філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Проведене опитування виявило, що більшість студентів читає журнали, які виходять на теренах Івано-Франківська. Віковий склад читачів віком від 17 до 18 років становить 5%. Читачів від 18 до 20років становить 50%, а також читачів від 20 до 23 років становить 45%.
Таким чином, за результатами аналізу опитаних студентів 50% читає журнали , а 50% ні.
Виявилося, що в дослідженні взяло участь 90% жінок та 10% чоловіків. 30% читачів – надає перевагу журналу «STYLINK», 25% – полюбляє читати журнал «МІСТО», 20% –
читає журнал «LIKE», тільки 15% – гортає журнал «VERSAL», 10% респондентів – відповіді не дали.
Відповідно до опитування можна зробити висновки, що більшість читачів в журналі
приваблює інформаційне наповнення – 50%, дизайн – 45% і тільки у 5% читачів привертає увагу обкладинка, а статус журналу не впливає на читачів.
У процесі анкетування виявлено, більшість читачів вважає, що потрібно публікувати
менше реклами у випусках журналів, додати більше об’єктивних інформаційних статей,
звернути увагу на інформаційне наповнення журналу, друкувати більше матеріалів з порадами. Також читачі зауважують, що над журналами повинні працювати справжні професіонали-медійники, які повинні дотримуватися журналістських стандартів.
Проведене дослідження не вичерпує всіх сторін наукового пошуку з даної проблематики. Перспективними напрямами подальших досліджень є вивчення зарубіжного досвіду функціонування молодіжних журналів в умовах цифрофізації суспільства.
Література

1. Різун В. В., Скотникова Т. В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві
: Навчальний посібник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Інститут журналістики. – К., 2005. – 97 с.
2. Недопитанський М. Сучасна українська періодика: типологічний аспект /
М. Недопитанський // Наукові записки інституту журналістики / Київський національний
університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – К., 2006. – Т. 23. – С. 184, 186.
3. Шевченко В. Типологія сучасних журналів – засіб вивчення світогляду суспільства /
В. Шевченко // Наукові записки інституту журналістики / КНУ імені Тараса Шевченка.
Інститут журналістики. – К., 2007. – Т.28. – С. 43, 48.
4. Журнал «Like» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.like.if.ua
5. Журнал «Stylink» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://stylink.com.ua
6. Журнал «Місто» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mi100.info/
83

Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі

УДК 681.5:004(477)

Тимченко Марія Сергіївна,
студентка ОС «Бакалавр» відокремленого
підрозділу «Миколаївська філія Київського національного
університету культури і мистецтв»,
м. Миколаїв, Україна
Науковий керівник:
Єрмолаєва Ганна Анатоліївна,
кандидат педагогічних наук, доцент,
м. Миколаїв, Україна

ДЕРЖАВА У СМАРТФОНІ: ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ В ПОШИРЕННІ
ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ
«Держава у смартфоні» – це частина розвитку електронного урядування України.
Концепція E-government як один з напрямків розвитку держави з’явилася ще у 2010 році,
коли Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні, яка визначатиме головні цілі, пріоритетні напрямки та заходи розвитку до
2020 року. Важливо відзначити, що за останні два роки Україна піднялась на 25 позицій
у світовому рейтингу е-урядування, на 45 позицій та на 30 позицій – у рейтингах відкритих даних [1].
До запропонованого комплексного проекту «Держава у смартфоні» увійде понад 36
веб-сервісів, мета яких – створення сучасної моделі управління шляхом впровадження
інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення ефективності,
якості надання послуг, прозорості та відкритості влади, створення нових каналів комунікації з бізнесом та громадянами [2].
Активна робота у сфері почалася лише останні три роки. Один з чільних напрямків
вдосконалення державного управління в Україні є модернізація галузі надання публічних послуг на базі здійсненні принципу «сервісної держави». Теорія «сервісної держави»
враховує модифікацію підходу до управління в державному секторі, трансформацію основ взаємовідносин між державними організаціями і громадянами. Основним напрямком країни робиться служіння людині, а ключовим призначенням державних органів –
забезпечення високоякісних послуг громадянам.
Останнім часом дедалі більш поширеним у світі стає запровадження інклюзивного
багатоканального підходу [3] до надання публічних послуг, що передбачає їх доступність для споживача через кілька різних каналів (через центри надання послуг, кол-центри, урядові веб-портали, а також через публічні кіоски, мобільні телефони, соціальні
мережі) [4].
Одним з каналів, що розвивається найбільш динамічно і має значний потенціал в
контексті підвищення ефективності надання послуг, є мобільний доступ до публічних
послуг. Протягом останніх кількох років кількість країн світу, які використовують мобільний канал для надання державних послуг, збільшилась вдвічі [3].
На території України діє велика кількість додатків, що забезпечують адміністративні
послуги в межах країни. Найбільш затребуваними додатками є застосунок «ДІЯ», додаток Пенсійного фонду України, My Pol, Земельна карта України, Опендатабот, додаток
Патруль, Кадастр UA, AbonentInfo, Штрафи UA та застосунок ЄДР організацій України, а
також велика кількість регіональних додатків, дія яких поширюється на певні області,
міста або ОТГ. Розглянемо найактуальніші та найпопулярніші застосунки для смартфонів з надання адміністративних послуг.
На державному рівні Міністерством цифрової трансформації 5 лютого 2020 року
було презентовано застосунок для смартфонів «Держава і я» або «ДІЯ», який має на меті
оцифрувати державні послуги та документи для українців. Варто зазначити, що обмежений, бета-доступ було надано ще 16 грудня 2019 року близько 60 тисячам громадян
України. Наразі додаток вже завантажили понад 1 мільйон разів з офіційних магазинів
додатків Play Market та App Store для операційних систем Android і IOS відповідно. Першими елементами додатку стали електронні права та технічний паспорт. У смартфон
планують завантажити ще й паспорт та пенсійне посвідчення. Загалом у мобільному додатку опиниться чималий перелік послуг.
Зокрема, у найближчий час, планується додати наступні можливості:
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− BankID. Зручний спосіб ідентифікації для підпису документів чи авторизації. У мобільному застосунку «ДІЯ» авторизація відбувається через ваш банк та всі адмінпослуги
можна отримати онлайн.
− Цифровий поліс. Страхування на авто – електронний документ для водіїв, який
дасть змогу користуватися послугами страхування автівки без наявності оригіналів.
− Цифровий студентський. Цифровий документ дозволить підтвердити статус студента, а також отримати пільги чи знижки, які передбачені пластиковим документом.
− Цифровий паспорт. Електронна версія документів дозволяє не носити з собою ID
картку та витяг до неї.
− Цифровий закордонний паспорт. Цифровий закордонний паспорт теж посвідчує
вашу особу, ним можна користуватися, якщо немає посвідчення водія чи ID картки, так
само, як і оригіналом документа [5].
Мобільна версія кадастрової карти із додатковими функціями на базі Публічної кадастрової карти України є одним з популярних додатків для українців, адже кількість
завантажень переважає 100 000, а оцінка складає 4,4 бали. Останнє офіційне оновлення
було завантажено 20 любого 2020 року. Даний додаток дозволяє:
− переглядати кадастровий поділ, ґрунтовий покрив та розпорядження с/г землями
на картах OpenStreetMap, Google, Bing та ортофотопланах з Публічної кадастрової карти
України.
− здійснювати пошук по вказаному кадастровому номеру;
− виконувати перехід до певної частини карти за допомогою фільтру по регіону;
− отримувати загальнодоступні дані по вибраній ділянці та інформацію про право
власності та речові права після авторизації;
− виставляти особисті нумеровані позначки на карті;
− поділитись вибраною чи всіма позначками;
− вмикати навігацію до земельної ділянки або позначки [6].
Мобільний додаток «My Pol» було запущено ще в 2016 році. Додаток працює на всій
підконтрольній території України, крім окупованих районів Донецької, Луганської областей та АР Крим. Додаток було завантажено близько 50 000 разів, а останнє оновлення
випускалось 31 березня 2020 року.
Користувачі мобільного додатку можуть:
− зробити швидкий виклик патрульної поліції дотиком завдяки функції “SOS”;
− оцінювати роботу поліцейських за номером жетону;
− спілкуватися з поліцейськими мовою закону;
− знаходити найближчі відділення поліції та медичної допомоги;
− отримувати актуальні новини поліції
Приємним бонусом є оперативний зворотній зв’язок з розробниками додатку через
сторінки завантаження [7].
Ще один затребуваний застосунок – “Опендатабот – дані з держреєстрів в смартфоні”. Понад 100 000 завантажень, а середня оцінка майже 6 тисяч користувачів складає 4,8
бали. Останнє оновлення від 11 березня 2020 року.
За допомогою додатку можна знайти потрібну вам інформацію про людину або компанії за кілька хвилин.
Опендатабот шукає інформацію виключно в офіційних і відкритих джерелах – в понад 20-ти державних реєстрах, в тому числі ЄДР. Також він може відслідковувати зміни в
цих даних – просто створюйте повідомлення [8].
На останок варто зазначити, мобільний додаток «Пенсійний фонд». Через який громадяни мають можливість доступу до електронних сервісів Фонду у зручному форматі
з мобільних пристроїв – смартфонів та планшетів. Проект «Пенсійний фонд України у
смартфоні» розроблено з метою реалізації розвитку системи надання електронних послуг «Е-пенсія» та забезпечує максимально зручну та оперативну взаємодію громадян з
Пенсійним фондом України. Додаток було завантажено понад 50 000 тисяч разів, а чергове оновлення було випущено 3 березня 2020 року.
Мобільний додаток «Пенсійний фонд» забезпечує:
− користування електронними послугами Фонду з мобільних пристроїв;
− доступ усіх працюючих (застрахованих осіб) до інформації, яка міститься в електронній обліковій картці соціального страхування, яка міститься у Реєстрі застрахованих осіб
щодо анкетних даних, заробітної плати та інформації щодо надбаного страхового стажу;
− захист прав застрахованих осіб шляхом контролю за сплатою страхувальниками
страхових внесків;
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− доступ пенсіонерів до даних електронної пенсійної справи;
− оперативний доступ до Електронного реєстру листків непрацездатності;
− підвищення якості надання послуг.
Основні можливості:
− для застрахованих осіб – перегляд відомостей з Реєстру застрахованих осіб (анкетні дані, надана роботодавцем (страхувальником)інформація про заробітну плату, сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж);
− для пенсіонерів – перегляд відомостей з електронної пенсійної справи,
− для всіх категорій – перегляд стану опрацювання звернень до Пенсійного фонду
України, в тому числі прикріплених до звернень документів;
− верифікація документів, довідок, сформованих в особистому електронному кабінеті;
− одержання та перегляд повідомлень від Пенсійного фонду України [9].
Виходячи із загальнодоступності мобільного зв’язку для жителів, спрямованості
стрімкого збільшення числа користувачів смартфонів в Україні, беручи до уваги сприятливий досвід використання мобільного каналу для надання публічних послуг в зарубіжних країнах, але крім того зважаючи на великий потенціал застосування мобільних технологій для збільшення якості надання громадськості послуг органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, розумно стимулювати застосування технологій
«мобільного уряду» на рівні держави.
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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ЗНЕШКОДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ДЕСТРУКТОРІВ В АРХІВНИХ
УСТАНОВАХ УКРАЇНИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ЗБЕРЕЖЕННОСТІ
ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ 2015 – 2019 РР.)
На сьогоднішній день актуальним є питання інформування архівних працівників про
новітні досягнення у боротьбі з біодеструкторами та профілактику біоуражень при зберіганні архівних документів, адже вони постійно стикаються з потребою захисту документів від шкідливого впливу біодеструкторів, а також – з необхідністю знешкодження
та знезараження архівосховищ, підтримування сталого температурно-вологісного режиму в них тощо. Необхідною також залишається тема поширення серед студентів, які
своєю майбутньою професією обрали архівну справу, структурованої, доступно викладеної інформації щодо основних чинників, що впливають на стан збереженості архівних
документів, правил і норм дотримання оптимальних умов їхнього тривалого зберігання,
заходів у рамках профілактики уражень архівосховищ та документів.
З 2015 р. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД) здійснює щорічний комплексний моніторинг стану збереженості документів державних архівних установ України та надає рекомендації щодо заходів, спрямованих на знешкодження біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ та
документів [1]. На основні положень методики проведення превентивних та профілактично-контрольних заходів для захисту документів від біодеструкції, розробленої співробітниками УНДІАСД у 2013 р. [2], за низкою параметрів проводилося дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та окремо обраних документів
державних архівів. Так, було здійснено оцінку мікроклімату архівосховищ, їх загальний
мікробіологічний та ентомологічний стан, а також проведено вибіркове дослідження
мікробіологічного та ентомологічного стану архівних документів. Отримані результати
були оформлені у вигляді актів обстеження із рекомендаціями стосовно методів покращення загального стану архівосховищ та окремих документів [3].
Зауважимо, що для ефективної та результативної боротьби з біодеструкторами, обстеження архівосховищ має відбуватися двічі на рік – восени, перед опалювальним сезоном та весною, після його завершення. Проте, через недостатнє фінансування досліджень в архівній галузі, зокрема для здійснення відряджень до обласних архівів, через
відсутність в УНДІАСД окремого лабораторного приміщення для досліджень, обстежувати усі державні архіви за визначеною схемою, наразі мало реально. Тому огляд окремих
архівів проводився два рази на рік, інших – один раз на рік або взагалі один раз на кілька
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років. Але навіть перманентний моніторинг дозволив виявити характерні чинники біопошкоджень архівосховищ та документів: найбільше на мікробіологічний стан впливала наявність та ефективність роботи системи вентиляції повітря та системи опалення,
адже порушення вентиляції повітря призводить до зростання температури та вологості
повітря, а такий клімат сприяє виникненню та поширенню біологічних шкідників. Було
встановлено, що виявлені в архівосховищах біопорушення стін, стелі, підлоги, а подекуди й стелажів спричиненні мікроміцетами роду Cladosporium sp. Натомість вибірковий аналіз документів (при виборі для обстеження враховувались наявність підозрілих
плям, слідів на оправах чи внутрішніх аркушах справ, тощо), показав, що їх найчастіше
вражають представники плісеневих грибів роду Chaetomium sp., рідше – жуки-точильники (обкладинки, стелажі з дерева). Часто в архівосховищах спостерігалася підвищена
кількість аероспор родів Aspergillus та Penicillum, що свідчило про застосування природного провітрювання, а не штучної вентиляції.
Відповідно до наявних проблем, архівним установам надавалися рекомендації у боротьбі з біоураженнями тількі ті, виконання яких доступне фінансово. Так, було запропоновано проводити регулярну дезінфекцію приміщень за допомогою ультрафіолету; використовувати перекис водню для локальної дезінфекції уражених документів, коробок,
шаф; обробляти уражені стіни спеціальними будівельними протигрибковими розчинами згідно з інструкцією виробника, під час ремонту звертати увагу на наявність протигрибкових агентів у використаних матеріалах; використовувати для вологого прибирання миючі засоби з протигрибковою дією, спробувати зменшити надмірну вологість,
використовуючи віконні та/чи стінові системи провітрювання або осушувачі повітря.
Таким чином, архівна галузь України постала перед викликом удосконалення та
оновлення способів і методів боротьби з біодеструкторами задля ефективного та довготривалого зберігання документів Національного архівного фонду. Проте, у більшості
державних архівів нагальним залишається питання оновлення застарілих систем вентиляції, встановлення регульованих опалювальних систем, ремонт уражених приміщень,
відсутність відокремлених і належним чином обладнаних сховищ, що відповідають умовам
та нормам зберігання документів, збільшення, а подекуди просто збереження наявного
числа штатних працівників відповідного профілю. Поряд з цим архівні установи потребують організації для своїх відповідальних співробітників практичних навчань, проведення теоретичних семінарів щодо виявлення біодеструкторів та первинної боротьби з
ними, ознайомлення з новітніми технічними та хімічними засобами знешкодження біодеструкторів, профілактики біоуражень архівосховищ і документів.
Література

1. Аналітичний огляд емпіричних даних, отриманих за результатами моніторингу
збереженості документів Національного архівного фонду у 2015–2018 рр., з
рекомендаціями щодо покращення фізичного стану документів [Електронний ресурс]
/ Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної
справи та документознавства; виконавці: Дідух Л. В. (науковий керівник), Гула О. Г., Кітам
В. О. – Київ, 2019. – 188 с. – URL: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/analit_oglyad_empir_
data_monitor_doc_NAF_2015-2018.pdf (дата звернення 09.04.2020).
2. Вплив біологічних факторів на збереженість архівних документів: метод.
Рекомендації [Електронний ресурс] / Укрдержархів, УНДІАСД; уклад.: Л.В.Димитрова,
В.О.Кітам, О.В.Мельниченко, Н.М.Христова, – К., 2013. – 43 с. – URL: https://undiasd.archives.
gov.ua/doc/mr-biourazhennya.pdf (дата звернення 09.04.2020).
3. Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та
документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості
документів Національного архівного фонду : звіт про наук.-дослід. роботу [Електронний
ресурс] / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи Л. В. Дідух. – Київ,
2015. – 71 с. – URL: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/Zvit-ndr-2015.pdf (дата звернення
09.04.2020); Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ
та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості
документів Національного архівного фонду : звіт про наук.-дослід. роботу [Електронний
ресурс] / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; керівник роботи О. Я. Гаранін, виконавці:
В. О. Кітам, О. М. Гладиренко, С. Ю. Алексєєв. – Київ, 2016. – 48 с. – URL: https://undiasd.
archives.gov.ua/doc/Zvit-ndr-2016.pdf (дата звернення 09.04.2020); Дослідження
мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних

88

Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі

архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного
архівного фонду : звіт про наук.-дослід. роботу з актами обстежень державних архівних
установ та рекомендаціями щодо проведення заходів, спрямованих на знешкодження
біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ і документів державних
архівів [Електронний ресурс] / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи
О. Я. Гаранін, виконавці: В. О. Кітам, О. М. Гладиренко. – Київ, 2017. – 130 с. – URL: https://
undiasd.archives.gov.ua/doc/Zvit-ndr-2017.pdf (дата звернення 09.04.2020); Дослідження
мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних
архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного
архівного фонду : звіт про наук.-дослід. роботу з актами обстежень державних архівних
установ та рекомендаціями щодо проведення заходів, спрямованих на знешкодження
біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ і документів державних
архівів [Електронний ресурс] / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи
Гаранін О. Я. , виконавці: Кітам В. О., Гладиренко О. М. Київ, 2018. 114 с. URL: https://
undiasd.archives.gov.ua/doc/Zvit-ndr-2018.pdf (дата звернення 09.04.2020); Дослідження
мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів державних
архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів Національного
архівного фонду : звіт про наук.-дослід. роботу з актами обстежень державних архівних
установ та рекомендаціями щодо проведення заходів, спрямованих на знешкодження
біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ і документів державних
архівів [Електронний ресурс] / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи
Гаранін О. Я. , виконавці: Кітам В. О., Гладиренко О. М. Київ, 2019. 105 с. URL: https://
undiasd.archives.gov.ua/doc/Zvit-ndr-2019.pdf (дата звернення 09.04.2020).
УДК 811.161.2:340.113

Литвинська Світлана Віталіївна,
доцент кафедри історії та документознавства
Національного авіаційного університету,
канд. філол. наук, доцент,
м. Київ, Україна

ЯВИЩА ПОЛІСЕМІЇ, ОМОНІМІЇ, СИНОНІМІЇ Й АНТОНІМІЇ
В ТЕКСТАХ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
У сучасному суспільстві правові відносини опосередковані юридичними документами, що містять юридично важливу інформацію у зафіксованому вигляді та спеціально
призначені для її отримування, зберігання, використання й поширення у просторі та
часі. Відповідно до класифікації Р. Стефанчук, юридичні документи поділяють на:
− організаційні ( інструкція, статут, положення, правила);
− розпорядчі (наказ, розпорядження, постанова, вказівка, ухвала);
− довідково-інформаційні (довідка, протокол, звіт, доповідна записка, пояснювальна записка, лист, відгук, доповідь, телефонограма, факс);
− обліково-фінансові (кошторис, звіт);
− господарсько-договірні ( договір, правочин);
− з кадрово-контрактових питань (заява, автобіографія, особовий листок, трудова
книжка, характеристика);
− особові офіційні (заява, пропозиція, скарга, розписка, доручення) [10].
До тексту юридичного документа сформульовано певні вимоги, зокрема логічні й
мовно-стилістичні: точність, чіткість, зрозумілість тексту та грамотність правопису термінів, дотримання правил написання офіційно-ділового стилю тощо. Оскільки зрозумілість змісту документа залежить від правильного добору й сполучення слів, то особливу
увагу потрібно звернути на вживання термінів і терміносполук.
Дослідженню української термінології та слововживання присвятили свої роботи вітчизняні мовознавці, зокрема: Артикуця Н. В. [1], Головатий С. П. [2], Граціанов А. І. [3],
Зарицький М. С. [5], Красницька А. В. [6], Савицкий В. М. [9] та ін. Крім того, чинними є
вимоги до термінів, сформульовані у ДСТУ 3966:2009 «Термінологічна робота. Засади і
правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять» [4]. Акценти розставлено на однозначності, визначеності, стабільності, доступності юридичних термінів.
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«Співвіднесеність терміна з поняттям, – пише в своєму дослідженні Савицкий В. М., –
передбачає однозначність терміна. Правові поняття повинні застосовуватися лише в
тому значенні, яке їм надано законодавцем, тому що в правовому понятті відображені
найбільш суттєві, найбільш юридично значимі, найважливіші свідчення навколишнього
світу [9, с. 98].
Дослідниця Красницька А. В. зазначає: «Термін є носієм поняття, його зовнішнім символом... Правові поняття виникають разом із відповідними термінами в результаті правотворчості. Терміни й поняття тільки відображають явища дійсності, а не породжують
їх... Якщо правові поняття недостатньо розроблені, неточні, то про досконалу й точну
термінологію не може бути й мови. Тому невдалий юридичний термін, недостатньо чітке
оформлення законодавчої думки може бути наслідком як невдалого мовного оформлення, так і результатом недостатньо точного, чіткого відображення юридичного поняття в
словесній формі» [6, с. 518].
Актуальність розвідки зумовлено необхідністю вивчення лексико-семантичного аспекту юридичної термінології на національній основі.
Мета цієї розвідки – виявити і дослідити явища полісемії, омонімії, синонімії й антонімії в сучасній юридичній термінології, що вживається в текстах документів.
У термінологічних системах явища полісемії, омонімії, синонімії вважаються проблемними вадами. На думку науковців, варіантність термінів свідчить про недостатню
впорядкованість термінології, що негативно позначається на мовному оформленні тексту юридичних документів.
Полісемія – це наявність в одного й того ж слова більше одного значення. У текстах
юридичних документів широко вживають такі полісемантичні терміни: опонент, акт,
арешт, обвинувачення, апелювати, захисник, посвідчувати, справа, провокація, санкція,
стаття, суд, суддя тощо.
Вияви полісемії в юридичній термінології мають специфічні особливості. Один і той
же термін може поширюватися із неоднаковими значеннями в різних галузях права. Цей
вид полісемії визначено як галузеву полісемію. Наприклад, у цивільному й кримінальному праві терміни санкція й скарга мають різні значення. Тобто певні терміни можуть
бути однозначними тільки в конкретній галузі права. Також є приклади полісемічних
термінів, дефініції яких не обмежуються певною галузевою співвіднесеністю, зокрема:
доказ, законодавство, слід тощо.
У текстах юридичних документів поширено терміни, виражені словосполученнями,
до структури яких входить полісемічне слово, що не є терміном, зокрема: нерівність,
оцінка, особистий, перехід, таємниця, нести, задоволення. Наприклад: таємниця слідства, особиста власність, оцінка майна, особиста вигода, правова нерівність, перехід
права, нести відповідальність, задоволення вимог. Низка полісемічних слів є юридичними термінами лише в одному зі своїх значень, наприклад: регрес, опарення.
Недоліком юридичних текстів є омонімія термінів, тобто звуковий збіг різних слів,
які за значенням не пов’язані одне з одним. Виявлено такі омоніми: застава (грошова
сума) – застава (місце в’їзду, що охороняється); акція (цінні папери) – акція (діяльність);
шкода (втрати, збитки) – шкода (почуття прикрості); передача земельних ділянок – телевізійна передача. Перші слова кожної пари словосполучень визначено юридичними
термінами.
«Невпорядкованість правничої термінології виявляється також в омонімії, особливо
на родо2-видовому рівні, що подеколи призводить до цілковитої нісенітниці. Так, українське угода відповідає одночасно двом російським термінам, що відтворюють різні поняття – «сделка” і “соглашение”, то вислів “соглашение является разновидностью сделки” має перекладатися як “угода є різновидом угоди”» [2; с. 88].
Омонімія термінів є істотним недоліком законодавчих текстів. Якщо в тексті юридичного документа вживати омонім, то його обов’язково потрібно пояснювати, щоб не
викликати помилкового тлумачення в правознавчій практиці.
Поширеним явищем в юридичній термінології є синонімія. Синоніми позначають
одне й те саме поняття або близькі поняття. У текстах докуметів (навіть у межах одного
тексту) уживають термінологічні синоніми, наприклад:
− близькі родичі, близькі, родичі, члени сім’ї;
− винятковий стан, надзвичайний стан;
− завдавати шкоду, заподіювати шкоду, спричиняти шкоду;
− легалізація коштів, відмивання коштів;
− нерухоме майно, нерухомість.
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Особливістю синонімії в юридичній термінології є той факт, що переважають абсолютні синоніми (дублети). Більшість з них репрезентують пари слів – запозиченого і власне
українського. Наприклад: юриспруденція –правознавство; дебітор – боржник; комерція –
торгівля. «Щоб позбутися цього явища, потрібно чітко з’ясовувати рівень вмотивованості терміноодиниць, ступінь відповідності терміна і поняття», – вважає документознавець Литвинська С. В. [8, с. 49]. Також вона зазначає, що перевагу треба віддавати власне
українським термінам, що полісемія, омонімія й синонімія багатьох чинних термінів призводить до неправильного їх розуміння й неточностей щодо їхнього використання [7] .
У текстах документів поширено антонімію юридичних термінів, адже протиставлення – один із основних методів правового регулювання суспільних відносин. Наприклад:
відчужувач – набувач, захисник – обвинувач, відповідач – позивач, дарувальник – обдаровуваний, найм – оренда, наймодавець – наймач. Зазначені антоніми не мають експресивного
забарвлення, тому що сприймаються як терміни.
Отже, виявлені в текстах юридичних документів полісемічні, омонімічні, синонімічні
терміни потребують обов’язкового упорядкування, унормування й стандартизації. Вважаємо ці явища тимчасовими, оскільки над вирішенням цієї проблеми інтенсивно працюють науковці й вже намітилися позитивні тенденції удосконалення юридичної термінології. Високий рівень оформлення тексту юридичного документа гарантує чіткість й
зрозумілість зафіксованої в ньому суспільно значимої інформації.
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АНАЛІЗ УМОВ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНО-ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ
На сучасному етапі розвитку української держави особливої актуальності набуває
проблема сучасних умов формування системи документаційного забезпечення медичної
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галузі, яка знаходиться під впливом двох різних чинників, тобто виникли нові комунікаційні бар’єри, що обумовлюють їх перехід на нову якість. Це, з одного боку, посилення
видавничої діяльності і підвищення її вартості, що обумовлює неможливість купувати
необхідні видання науковими бібліотеками. З другого боку, цифрова революція і Інтернет привели до конкуренції між друкарськими і віртуальними засобами інформації, а
електронний доступ радикально змінює традиційне управління науковим знанням.
Вагомим внеском у наукову розробку теоретико-методологічних проблем даної
теми та практичної реалізації комунікаційно-документного забезпечення діяльності в
медицині є праці С. М. Багдасар’ян, Ю. П. Лісицина, О. С. Згурської, А. В. Глушановського,
Д. В. Карамишева, Н. Г. Немцова, Р. І. Павленко. Ще у 80-і р. А. Р. Уваренко проаналізував
історичний розвиток системи наукової комунікації в медицині і довгі роки продовжував
працювати над даною проблемою. Актуальним залишається питання аналізу умов формування комунікаційно-документаційного забезпечення медичної галузі.
Останнім часом дослідники прагнуть не тільки до відкритого, але і вільного доступу
до наукової інформації, що викликало широкі дискусії і привело до могутнього міжнародного руху за відкритий доступ до наукового і гуманітарного знання. У 1999 р. в США
був створений архів PubMed Central (PMC), що забезпечує вільний електронний доступ
до журналів в галузі наук про життя. Трохи пізніше був створений архів BioMed Central
з вільним доступом до журналів у галузі біомедицини. В 2003 р. була запущена могутня
віртуальна бібліотека Public Library of Science (PIoS), що заснувала свої власні журнали в
галузях біології, медицини, генетики і біоінформатики.
Як бачимо, процеси вдосконалення і становлення документаційного забезпечення
йдуть ще з глибини століть та продовжуються в наші дні. В першу чергу вони пов’язані з
рівнем інформаційного розвитку суспільства, його досягненнями у галузі науки і техніки, зокрема у медицині.
Медичні періодичні видання грають значну роль у розвитку медичної науки особливо при виникненні та забезпечені важливих проблем медицини та охорони здоров’я, медичної освіти.
Слід відзначити зростаючу щороку роль медичних бібліотек науково-дослідних установ (НДУ) та вузів як центрів наукової медичної інформації (НМІ). Бібліотечно-інформаційне забезпечення науково-дослідницьких розробок інститутів, вузів та користувачів
бібліотек вирішується через забезпечення відкритого доступу до спеціальної літератури, своєчасне інформування про нові надходження до фонду, добірку необхідних матеріалів з різних видань на задану тему. Для цього використовуються різні форми та методи
як індивідуального, так і масового інформування абонентів [1, с. 60]. Поширюється використання методів управління документацією, до яких належать методи: аналізу й оцінки інформаційних потреб; збирання документації; накопичення документації; аналізу
інформації, управління, що є похідними від управління інформаційними технологіями
(управління процесом створення інформаційних технологій (ІТ), технічними засобами,
програмним забезпеченням).
Нині система наукової медичної документації стала чи не найважливішим механізмом удосконалення організації інноваційних процесів. Традиційні плани впровадження
медичних розробок замінили неімперативні форми організації впроваджень у галузі
(реєстри медичних нововведень, методичні рекомендації, інформаційні листи й інші засоби наукової комунікації), що відповідає вимогам часу.
Підсумовуючи викладене вище, можна стверджувати, що за минулі роки значно змінилися не тільки інформаційні функції, які реалізують інформаційні організації, а загалом уся система наукової медичної інформації України. Наукова діяльність з проблем
наукової медичної документації, хоча і скоротила свої обсяги та географію, все ж таки
залишається одним із найважливіших напрямів функціонування служби НМІ.
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ДОКУМЕНТОНІМИ ЯК ОКРЕМА ЛЕКСИЧНА ГРУПА ВЛАСНИХ НАЗВ
Питання упорядкування документознавчої термінології завжди було і є на часі. Особливо актуальною є систематизація власних назв документів і групування їх в окремі
лексиксичні класи.
Термін документоніми функціонував ще з ХХ ст. Зокрема, поняття згадується в «Словаре русской ономастической термінологии» Н.В. Подольської. За цим лексикографічним
виданням, документоніми (від лат. documentum) належать до «назв будь-якого писемного твору: художнього, релігійного, наукового, політичного тощо» [1, с. 42]. Як бачимо,
дефініція терміна доволі широка і не обмежується назвами документів.
Однак уже на початку ХХІ ст. в Україні з’являються вчені, що уточнюють і систематизують термінологію власних найменувань загалом і документонімів зокрема. Першовідкривачем таких термінологічних процесів можна вважати М.М. Торчинського. У своїй монографії «Структура онімного простору української мови» науковець конкретизує
дефініцію згадуваного терміна, звужує його семантику і зазначає, що документоніми
– назви документів, актів та законів [2, с. 86]. Окрім того, дослідник здійснює поділ усіх
власних найменувань за денотативно-номінативною класифікацією. Документоніми за
цією градацією розрізняються залежно від обсягу і значення їхніх денотатів [2, с. 225]:
конституціоніми – власні назви зібрань документів міжнародного і загальнодержавного значення (від лат. cōnstitūtum – постанова, закон): «Конституція України», «Митний
кодекс України»;
декретоніми – власні назви документів загальнодержавного значення (від лат.
dēcrētum – рішення, постанова, указ, декрет): Декрет «Про податок на прибуток підприємств і організацій”, Акт проголошення незалежності України;
пактоніми – власні назви міждержавних і міжблокових угод і договорів (від лат.
pactio – угода, договір, умова): «Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та
Урядом Держави Кувейт про співробітництво у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту», «Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеральної Республіки
Німеччина про трудову діяльність членів сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ»;
мандатоніми – власні назви тимчасових і постійних посвідчень (від лат. mandatum –
доручення, розпорядження, наказ; договір; мандат): «Посвідчення учасника бойових дій»,
мандат «Делегат IV з’їзду Партії „Слуги народу”»;
актоніми – власні назви документів місцевого значення (від лат. acta – протоколи
нарад, постанови, розпорядження...): Розпорядження КМДА «Про закінчення опалювального періоду 2019/2020 року в місті Києві», Положення «Про преміювання працівників Університету державної фіскальної служби України»;
табуляріоніми – назви архівних документів (від лат. tabulārium – збірник документів,
архів): «Фонд “Оргацізація українських націоналістів”» [Центральний державний архів
зарубіжної україніки], «Протокол першого засідання кафедри архівознавства Київського
державного університету імені Т.Г. Шевченка від 21 листопада 1944 р.» [Державний архів
м. Києва, ф. Р-1246, оп. 13, спр. 13, арк. 1].
Документоніми – один із найскладніших за структурою і найпростіших за походженням класів онімів. Окрім того, цей розряд власних найменувань є маловивченим з лінгвістичного погляду. Мало хто з науковців привертав увагу на їх мовну організацію, семантику тощо.
Маємо надію, що упровадження цих термінів розширить сферу їх наукового функціонування у галузі документознавства й архівної справи.
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ПОШИРЕННЯ АРХІВНОЇ ДОКУМЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ
Актуалізація архівної документної інформації в суспільстві зумовлена тим, що на
даний момент є попит у відновленні пам’яті людства. Виникає потреба у пошуку документів з метою підтвердження родинних зав’язків для вирішення майново-побутових
питань та з’ясування долі загиблих та зниклих. Завдяки інформації, яка зберігається
в архівних установах є можливість підтвердити або спростувати історичний факт. Відкриття доступу до архівних документів дасть змогу архівним установам України вийти в
сучасний інформаційний простір.
Раніше українці зберігали інформацію про походження свого роду, знали свій родовід
до сьомого коліна. Ця традиція була у багатьох народів світу, наприклад, в Китаї досі є
така традиція: у кожній китайській сім’ї, є книга, де записуються основні моменти життя
кожного члена сім’ї, і яка передається в покоління з покоління. На даний момент у більшості українських сімей ця традиція не зберіглась. Це пов’язано з історичними подіями
1917 року. Після більшовицької революції генеалогічні дослідження були заборонені на
території України.
Архівна справа має велике значення для розбудови держави та створення інформаційного суспільства, оскільки вона активно впливає на документні потоки та визначає
головні шляхи обігу і використання ретроспективної документної інформації в суспільстві [3].
Україна – одна з тих держав, які 1991 р., після розвалу СРСР, здобули незалежність і
нині проходять важкий шлях до громадянського суспільства. Позаду – рішуча відмова
від тоталітарної радянської спадщини, яка в архівній сфері полягала передусім у проголошенні домінування державного над особистим; дозування доступу до ретроспективної інформації за ідеологічно-політичними ознаками, а здебільшого за ознакою приналежності до цієї номенклатури; наявність кількох державних архівних систем. Перед
архівістами незалежної України постало надзвичайно важливе завдання: визначити місце архівів в інших історичних реаліях, у новій державі. Насамперед необхідно було підвищити рівень захисту архівної спадщини, надавши загальнообов’язкової сили нормам
і процедурам, виробленим тогочасною архівною теорією і архівною практикою. Другим
завданням була демократизація доступу до архівів у нормах, які, з одного боку, були б
збалансовані між необхідністю захисту національних інтересів, прав та свобод людини,
з іншого, – відповідали загальносвітовим підходам, вимогам і практиці. Третє завдання
полягало в необхідності створити з усіх наявних до 1991 р. архівних комплексів цілісну
сукупність носіїв ретроспективної документної інформації – єдиний Національний архівний фонд [2].
Початком циркуляції інформації в суспільстві є процес залучення документів до
наукового обігу, що отримав назву доступу і включає два аспекти. Перший – фізичний
доступ до фондів (тобто, отримання власне первинного документа в читальному залі
архіву завдяки організації документів у певні архівні документальні системи). Другий
– інтелектуальний доступ до інформації про документ та його зміст (тобто, отримання
необхідної довідкової інформації через документи вторинного рівня та публікації документів у спеціальних виданнях текстів [1].
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Основною місією архівних, музейних, бібліотечних та інших культурно-освітніх закладів є розповсюдження поточної, ретроспективної та перспективної інформації, тобто
доступ до інформаційних ресурсів надається усім громадянам України.
Право громадян на вільний доступ до інформації закріплено у Конституції України [4].
Українські архіви відкриті для досліджень, кожна людина може прийти до архівної
установи та отримати можливість працювати з архівом. На відміну від російських та білоруських архівів. Доступ до цих архівів обмежений. Також в Україні у 2019 р. були внесені зміни до Порядку користування документами Національного архівного фонду, що
належать державі, територіальним, що значно спрощує копіювання власними засобами
та доступ до архівних документів.
У 2015 році Верховна рада України прийняла рішення про відкриття архівів ухваливши законопроект законопроект №2540 «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років». Кожен має право ознайомитися з
засекреченими раніше досьє на свою родину, своїх друзів і колег. Для широкого загалу не
менш інформативно ознайомитися з біографіями колишніх політиків всеукраїнського і
місцевого рівнів.
Отже, після отримання Україною незалежності, зацікавленість людей до архівних
установ значно зросла. У даний час йде активне поширення документної ретроспективної інформації в суспільстві. Задоволення інформаційних потреб громадян в архівній інформації є основною метою інформаційної діяльності архіву.
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ЗАРУБІЖНІ СХОВИЩА МУЗИЧНИХ ФОНОДОКУМЕНТІВ
Сучасний рівень звукового потоку є неодмінною умовою створення високого комунікативного потенціалу. Причиною цього стають не тільки якісні зміни інформаційного
середовища, а й функціональні трансформації архівних фонодокументів як комунікаційних посередників. За останній час з’явилися ґрунтовні нові дослідження з проблем взаємодії бібліотек, музеїв та архівів у комунікаційному просторі [1]. Важливе місце у фондах
світових сховищ фонодокументів займають найбільші колекції музичних записів. Тож
актуальність публікації обумовлена своєчасністю наукового осмислення проблем циркуляції архівних музичних фонодокументів у високотехнологічних умовах.
В архівному, бібліотечному, музейному та колекційному середовищах досі циркулюють усі типи фонодокументів, що будь-коли існували взагалі. Важливим є профіль
сховища, під яким розуміємо встановлений для певного архіву, бібліотеки, музею та колекції зібрання фонодокументів, що мають там зберігатися. Так, Національний кінофо-
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ноархів Австралії налічує понад 1,5 млн. звукозаписів. Фоноколекція «Центру дослідження звукозаписів» налічує більше, ніж 2 млн. одиниць. Одним з найбільших є зібрання
Берлінського фонограмного архіву. Записи на воскових валиках, що зроблені в період
1893–1954 рр., включені ЮНЕСКО до розряду «Пам’ять світу». Національний архів Об’єднаних Арабських Еміратів є першим у своєму роді на Близькому Сході і шостим в світі
по впровадженню новітніх технологій. Цей заклад було створено у 1968 році як «Документальне та науково-дослідне бюро». Фонд особливого типу під назвою «Усна історія»
комплектується на основі зборів записів думок, отриманих шляхом проведення аудіальних і аудіовізуальних інтерв’ю старійшин громад. Метою проекту є звукове збереження
традицій суспільства, роблячи їх доступними для нинішнього і майбутніх поколінь. Фонограми згруповані за темами: «Документування родоводів племен», «Правлячі сім’ї»,
«Місцеві вожді племен», «Звичаї і традиції», «Розваги», «Види полювання», «Прикраси»,
«Традиційна кухня», «Економічне життя», «Культурна та наукове життя», «Релігійне
життя», «Мистецтва і архітектура» тощо. Однією з різновидів фоноархівів є студійні архіви, створені у великих фірмах (студіях) звукозапису. Метою таких фоноархівів є збереження матеріалів «материнської» звукозаписної компанії з метою можливості їх подальшого використання в майбутньому. У структурі Асоціації звукозаписної індустрії в
Японії (заснована в 1942 р. як «Japan Phonogram Record Cultural Association», з 1969 р. діє
під назвою «The Recording Industry Association in Japan/RIAJ») архів, що забезпечує збереження звукозаписів, функціонує на правах автономного підрозділу. Одна з кращих в світі
колекцій фонограмних документів, що налічує 7 млн. звукозаписів, в тому числі тих, що
зроблені на музичному радіо, сформована у «BBC Archive Centre». В архівному центрі зберігається 5600000 котушок з записами на магнітній стрічці, а грамплатівки розміщуються на 700 спеціальних полицях. Фонограми з музичними творами зберігаються також і в
багатьох музеях – таких, як «Cincinnati Art Museum», «Harvey County Historical Museum»,
«The British Music Experience», «Rock & Roll Hall Fame and Museum», «Rockmuseum Munich»,
«Fado Museum» та ін. У Відні з 2000 року діє «Haus Der Muzik» – один з кращих інтерактивних музеїв звуку і музики площею 5020 квадратних метрів. З фоносховищ телерадіокомпанії «NBC» до архіву корпорації «Universal Music Group» передано 150.000 лакових
дисків, яких було зібрано за період з 1930-х по 1970-ті рр. У фоносховищах Республіки
Корея зберігається понад 220 тис. одиниць аудіодокументів, серед яких записи радіопередач на магнітній плівці і касетах. У Новій Зеландії функціонує фоноархів «Радіо Нової
Зеландії» (Radio New Zealand Sound Archive), що володіє фоноколекцією в 100 тис. грамофонних записів і 31 тис. магнітних стрічок. У Торонтському університеті (Канада) зберігається одна з найбільших звукових зібрань – близько півмільйона фонодокументів
В азебайджанському музею «Bülbülün Memorial Muzeyində» засновника школи азербайджанського вокалу професора Бюль-Бюля (Баку) зберігається понад 6000 документів, в
т.ч. фоноорігіналов [2].
Окремою ланкою щодо зберігання фонодокументів є приватні фонотеки – систематизовані зібрання звукозаписів, що представлені персональними інформаційно-ресурсними секціями. Власником однієї з найбільших приватних колекцій (3 млн. грамплатівок, 30.000 компакт-дисків та записів на інших носіях) є Пол Мауайнні. У багатьох
країнах функціонують музеї грамплатівок, що створені філофоністами-ентузіастами. В
2001 році на базі приватної колекції професора Наума Шафера у Павлодарі був відкритий «Будинок Шаферу» – до теперішнього часу це єдиний у Казахстані музей звуконосіїв,
в колекції якого знаходиться 25000 платівок, 1500 бобін магнітних записів і 1500 касет.
У приватному музеї Бака Бернетту виставлено 3000 8-трекових картриджів із записами рок-музики 1970-х років. У 2013 році Г. Таркінгтоном і В. Лувіром зібрано і описано
понад 1000 репродукцій платівок, зроблених з 1958-го по 1992 рр. у домашніх умовах
(Homemade Records, Handicraft), багато з яких існують в одиничних примірниках. Власник найбільшої в світі коллеціі, що нараховує більше 6 млн. платівок, бразильський бізнесмен Зеро Фрейтас має намір передати зібраний ним каталог для публічного використання і перетворення на обширний архів. Відомий колекціонер вінілових грамплатівок
і автор книг з відповідної тематики Дмитро Шульга в 2007 році заснував перший у Республіці Бєларусь магазин грамплатівок «Vinylshopby», в якому інтегровані інформаційні
функції музею і фоноархіву.
Колекції інституцій пам’яті (архівів, бібліотек та музеїв) більше не комплектуються
винятково аналоговими фонодокументами (грамплатівками, аудіокасетами), а інтенсивно поповнюються цифровою складовою [3, с. 101–102]. Отже, дослідження показало наявність гнучкої системи поділу між архівами, бібліотеками, музеями та іншими спеціалі-
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зованими сховищами, в тому числі функціонуючими у регіональних історичних спільнотах (наприклад, «Edison Laboratory National Monument»), церковних і релігійних установ,
государських і приватних університетах. Взаємодія в зарубіжних країнах між установами
різної відомчої приналежності, підпорядкованості та інших статусних відмінностях, при
включеності в комунікаційну мережу, дозволяє проводити в життя спільні дослідницькі,
інформаційні, культурні програми з обміну фонодокументами. Утім сучасний стан формування музичних колекцій значною мірою зумовлений динамічними змінами у сфері
фондового комплектування. Тож у межах взаємодії публічних сховищ музичних фонодокументів вбачаються перспективи щодо створення відповідних цифрових тематичних
межрепозітарних культурних проектів.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ
Період інформаційної цивілізації та культури, в який ми зараз живемо, характеризується складним сприйняттям культурного досвіду. Наразі інформаційний простір країн,
а то й світу в цілому, цілком залежить від методів подачі інформації, достовірності і якості. Стосується така тенденція і характеристики видань у галузі культури. Адже динамізм, трансформація й різносторонність думок передачі культурного досвіду, його опрацювання впливає на розвиток культурницької періодики сьогодні. Сучасні автори черпають ідеї та натхнення у працях колег минулого століття, створюючи новий продукт,
який так само вбирає тенденції свого часу. Незважаючи на те, що стиль і форма подачі
інформації зазнала змін з часом, незмінною залишається потреба у якісному продукті –
виданні. Цінність якого базується на професіоналізмі авторського складу та редакційної
колегії, які подають інформацію на високому рівні.
Сучасна наука продовжує досліджувати багато аспектів культурної діяльності. Не
відстають і вітчизняні науковці, які здійснюють аналіз соціокультурних процесів України, таким чином зображуючи стан культури в країні і соціокультурного розвитку суспільства. Втім видання галузі культури, як ті, що спрямовані на наукові кола, так і орієнтовані на масового читача, покликані поглиблювати ерудицію населення, формувати
художньо-критичне і аналітичне мислення, створювати умови для культурного розвитку нації.
«Для інформаційного ринку видань про культуру характерне розділення всієї періодики на дві великі групи залежно від підходів щодо реалізації редакційної політики.
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Перша група – це комерційні видання, орієнтовані на ринок, друга – періодичні засоби
масової комунікації, існування яких підтримується бюджетним коштом, що накладає на
них певні зобов’язання. Тобто в другій групі представлені видання, які є періодичними
органами певних державних установ, творчих об’єднань, навчальних закладів і відображають насамперед цілі і завдання засновника, його політику» [1].
В Україні наукова періодика в галузі культури, яку можна віднести до другої групи,
представлена виданнями, які індексуються у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних, та які включенні, поновленні у Перелік наукових фахових видань України (станом на 28.12.2019). Зокрема: «Актуальні проблеми історії,
теорії та практики художньої культури» (видавець Національна академія керівних
кадрів культури і мистецтв); «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності» (видавець Київський національний університет культури і мистецтв); «Вісник Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв» (видавець Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв); «Київське музикознавство» (видавці Національна музична
академія України імені П.І.Чайковського Міністерства культури і туризму України, Київський інститут музики ім. Р.М.Глієра Міністерства культури і туризму України); збірник наукових праць «Культура і мистецтво в сучасному світі» (видавець Київський
національний університет культури і мистецтв); «Культура і сучасність» (видавець
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв); «Культура України» (видавець Харківська державна академія культури); «Культурологічна думка: щорічник
наукових праць» (видавець Інститут культурології НАМ України); «Магістеріум» (видавець Національний університет «Києво-Могилянська академія»); «Мистецтвознавчі
записки» (видавець Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв); «Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство» (видавець Національна
академія керівних кадрів культури і мистецтв, Одеська національна музична академія
імені А. В. Нежданової); «Наукові записки НАУКМА» (видавець Національний університет «Києво-Могилянська академія»); збірник наукових праць «Питання культурології» (видавець Київський національний університет культури і мистецтв); «Українська
культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку» (видавець Рівненський державний гуманітарний університет, Інститут культурології НАМ України); «Часопис Національної
музичної академії України ім. П. І. Чайковського» (видавець Національна музична
академія України ім. П. І. Чайковського) [2].
Перелічені вище видання висвітлюють актуальні питання різних аспектів культури,
історії, мистецтва, музики, менеджменту, а також соціокультурної діяльності. Головна
мета наукових періодичних видань у галузі культури –
комплексне зображення актуальних тенденцій, процесів, проблем галузі, теорії та
практики менеджменту й маркетингу, особливостей соціокультурної діяльності. Такі
видання слугують своєрідним плацдармом для обміну науковими ідеями, а також покликані розвивати галузь в різних напрямках, орієнтуючись на вимоги часу й аудиторії, оскільки вони можуть задовольняти потреби не лише вузького кола науковців, а й
простого зацікавленого читача, який з часом стає вимогливішим до якості інформації.
Така тенденція українського медіаринку викликана змінами у психології аудиторії, яка
стомилася сприймати низькопробні продукти й поступово переходить на споживання
якісної інформації, що зумовлено не лише свідомістю читача, а й можливостями, які дають інформаційно-комунікаційні технології сьогодні.
Отже, наукові періодичні видання в галузі культури, які сьогодні функціонують в
Україні мають широку тематичну спрямованість, намагаються задовольняти потреби
аудиторії, змінюються і трансформуються з умовами часу.
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ЕТИКА АРХІВІСТА ЯК ЕЛЕМЕНТ АРХІВНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
В умовах розбудови України як демократичної, правової держави корпоративна культура стає невід’ємною частиною управлінських процесів кожної установи, яка піклується
про свою репутацію та імідж. Із кожним роком у боротьбі за довіру й утримання клієнтів
з’являються нові засоби, завдяки яким підприємство чи організація формує про себе для
навколишнього оточення певний образ, асоціативний ряд. Йдучи в ногу з часом, змінюється також роль і призначення архівів у суспільстві – відбулося поступове зміщення
домінуючих акцентів у їх діяльності з функцій пасивних зберігачів документальної спадщини на активних учасників процесу творення історичної й соціальної пам’яті. Питання
корпоративної культури набуває особливої вагомості, привертаючи до себе увагу як теоретиків так і практиків управління.
Численні наукові і практичні дослідження різних аспектів корпоративної культури залежно від галузі і сфери застосування цього поняття виділяють певні складові корпоративної культури, кожна з яких втілюється у відповідних нормах, правилах, традиціях тощо.
Однією зі складових науковці вважають етикет, оскільки «без дотримання моральних норм
будь-яка діяльність з часом виснажується, втрачає своє первинне призначення, її ефективність на досягнення поставленої цілі згасає» [1, с. 43].
Для архівів сьогодні, як ніколи, важливо утримувати свою «вартість» в суспільстві,
оскільки розвиток інформаційних технологій і цифровізація з кожним роком зумовлюють зниження кількісних показників традиційного відвідування користувачами архівних установ. Майже усі прагнуть отримувати доступ до архівних документів відділено.
У цьому контексті архівна етика може стати одним із засобів утримання уваги користувачів у традиційному вигляді, адже живе спілкування не може замінити машинне, що не
наділене жодними емоціями.
І. Б. Матяш зазначає, що «поняття «етика архівіста» слід розуміти як вид професійної
етики, систему морально-етичних норм і правил поведінки співробітників архівних установ» [3, c. 23]. При цьому варто зауважити, що етикет архівіста ґрунтується як на загальних, так і деяких специфічних моральних якостях людини. До загальних якостей можна
віднеси такі риси як гуманізм, патріотизм, вихованість, чесність, порядність, доброзичливість, ввічливість, тактовність, охайність, толерантність тощо. До специфічних рис, пріоритетних для працівників архівних установ, належать професіоналізм, компетентність,
принциповість, відповідальність, людяність, стриманість, самокритичність, чуйність.
Працівники архівів, виконуючи посадові обов’язки, дотримуються норм професійної
етики архівіста, які прийняті світовим архівним товариством. Документом, що втілив
погляди світової спільноти щодо архівної етики, став Міжнародний кодекс етики архівістів, прийнятий на засіданні ХІІІ сесії Генеральної Асамблеї Міжнародної ради архівів
6 вересня 1996 р. Кодекс визначив високі стандарти, окреслив етичні правила поведінки
для всіх тих, хто працює в архівній сфері [2, c. 189].
Наступним засобом впливу на формування етики архівіста є статус державного службовця, що присвоюється деяким категоріям архівних працівників. У зв’язку з цим архівісти, окрім дотримання рекомендацій Кодексу етики архівіста, повинні дотримуватися
норм Закону України «Про правила етичної поведінки» [5], де зафіксовані правила поведінки представників державної влади та місцевого самоврядування щодо законності,
пріоритету інтересів, політичної неупередженості, толерантності, об’єктивності, компетентності і ефективності, формування довіри до влади, конфіденційності, утримання від
виконання незаконних рішень чи доручень, недопущення конфлікту інтересів, запобігання одержанню неправомірної вигоди або дарунка, тощо.

99

Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі

Діяльність працівника архівної установи, насамперед державної, має відповідати
високим критеріям українського службовця, на якого покладаються надзвичайно відповідальні завдання – зберігання найбільших цінностей українського народу, якими є
документи Національного архівного фонду. У процесі своєї діяльності архівіст виконує
організаційну, комунікативну, виховну та інші функції. Він покликаний забезпечувати
захист інформації, вміти зберігати таємницю, не розголошувати засекречені відомості
тощо [4, с. 195].
Отже, сучасний стан формування архівної корпоративної культури вцілому і етичних
засад професії архівіста зокрема залежить не тільки від самих архівних працівників, а й від
активності діяльності світової спільноти та статусу державного службовця, яким наділені
архівісти. Складовими частинами архівної етики можна назвати норми і правила, що діють
на рівні архіву, користувача і під час горизонтальної взаємодії між архівними установами.
Підсумовуючи, варто наголосити, що етика архівіста потребує унормування і офіційного
регламентування вузькогалузевими нормативними документами, які сьогодні, на жаль, відсутні.
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СИСТЕМА ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:
СКЛАД І НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Адміністративне, господарське, кримінальне та цивільне судочинство супроводжується створенням процесуальних документів ‒ системи офіційних (юридичних) актів, що
закріплюють процесуальні дії суду та інших учасників судового процесу на всіх стадіях
судового процесу. Особливості процесуального діловодства в судах першої, апеляційної
та касаційної інстанцій сприяли формуванню специфічних систем документації. Так, наприклад, види проваджень у цивільному судочинстві ‒ наказне, позовне і окреме ‒ сформували окремі комплекси документів, характерні для кожного із названих проваджень.
Наказне провадження – спрощений і самостійний вид судового провадження при
розгляді окремих категорій справ (стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної
плати, стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних та телекомунікаційних послуг, стягнення з боржника грошової суми, повернення вартості товару неналежної якості), в якому суддя за заявою особи без виклику стягувача і боржника, без судо-
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вого засідання на основі доданих до заяви документів видає судовий наказ (особлива
форма судового рішення і виконавчий документ). В інших правових системах судовий
наказ є офіційним розпорядженням, що видається судом або суддею і зобовʼязує певного
субʼєкта до вчинення юридично значимих дій.
Позовне провадження є видом судового провадження, яке характеризується наявністю двох сторін із протилежними інтересами і спірністю їх майнових та особистих немайнових правовідносин. До суду подаються позовні заяви із сімейних, житлових, трудових
правовідносин, з делікатних зобовʼязань (відшкодування матеріальної і моральної шкоди), щодо спадщини, а також захисту честі, гідності і ділової репутації.
Окреме провадження ‒ непозовне цивільне судочинство, яке розглядає окремі категорії справ ‒ встановлення обставин, юридичних фактів або юридичного статусу громадян, необхідних для реалізації їх прав (обмеження цивільної дієздатності фізичної
особи, визнання фізичної особи недієздатною, поновлення цивільної дієздатності особи, надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, визнання фізичної особи
безвісно відсутньою чи оголошення її померлою, усиновлення, встановлення фактів що
мають юридичне значення як то неправильний запис в актах громадянського стану народження особи, відновлення прав на втрачені цінні папери та векселі, передача безхазяйної нерухомості у комунальну власність, визнання спадщини від умерлої, тобто якщо
на майно померлого спадкодавця немає спадкоємців ні за законом, ні за заповітом) [1].
За результатами судового провадження оформлюють відповідні процесуальні документи. Зауважимо, що один вид документа може фіксувати різні процесуальні дії чи різні
провадження. Наприклад, постанова є формою судового рішення в адміністративному
судочинстві, якою призначаються криміналістичні експертизи чи визнання речовими
доказами документів з елементами підроблення у кримінальному провадженні. Ухвала –
вид судових рішень у цивільному та адміністративному судочинстві (всіх судових інстанцій ‒ першої, апеляційної, касаційної). Судовими рішеннями у формі ухвал вирішують
процесуальні питання, повʼязані з процедурою розгляду справи чи рухом справи у суді
‒ ухвала про непідсудність справи у цьому суді і передачі справи до іншого суду, ухвала
про повернення позовної заяви, ухвала про відкриття провадження у справі, ухвала про
закриття провадження у справі, ухвала про об’єднання в одне провадження первісного і
зустрічного позову, ухвала про забезпечення доказів, ухвала суду про призначення експертизи, ухвала про незгоду суду з висновками експерта, ухвала про відмову у визнанні
мирової угоди і продовження судового розгляду, ухвали, які роз’яснюють рішення суду
та ін.
Розглядаючи види судочинства, необхідно зазначити, що кожне з них регулюють
нормативно-правові акти й нормативні документи відповідних державних інституцій.
Так, стан діловодства в судах, у тому числі й процесуальне, контролює Державна судова
адміністрації України (ДСАУ). ДСАУ вивчає практику організації діяльності судів і вносить пропозиції щодо її вдосконалення, організує комп’ютеризацію судів для здійснення
судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності
і забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, забезпечує суди технічними засобами для фіксування судового процесу, забезпечує
впровадження електронного суду, здійснює заходи щодо організації обміну електронними документами між судами та іншими державними органами й установами [2, 8]. До
повноважень ДСАУ належить затвердження Загального класифікатора спеціалізацій
суддів та категорій справ, забезпечення ведення Єдиного державного реєстру судових
рішень, розроблення Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.
До важливих нормативних актів, затверджених наказами ДСАУ, які визначають характер формування та упорядкування, а також функціонування системи процесуальної
документації належать: Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України [3], Інструкція про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження) [5], Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, який включає первинні
документи ‒ судові справи і документи другого документального рівня ‒ документи з
обліку судових справ [7], Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ
та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду [4],
Класифікатор судів [6].
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Таким чином, в Україні сформована відповідна система нормативно-правових актів,
що регулюють організацію діловодства в судових установах, склад і вимоги до оформлення процесуальної документації, повноваження працівників судових інстанцій та інших учасників процесуального процесу. Зважаючи на вимоги часу, процесуальна документація зазнає змін, удосконалюється робота із опрацювання процесуальних випадків,
що зумовлює і зміну законодавства й нормативно-правової бази у цій сфері.
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СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ PR-ТЕХНОЛОГІЙ В ІНТЕРНЕТ-ЗМІ
(НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ВИДАННЯ)
Певні елементи public relations з’явилися задовго до винайдення інтернету, телебачення чи радіо. Відносини з громадськістювіддавна були і досі залишаються частиною
системи управління суспільством з початку його появи. Уміння управляти аудиторією і
впливати на громадську думку засобами логіки, риторики, сценічної майстерності відомі суспільству ще з часів античності. За сучасних умов дії у сфері зв’язків з громадськістю, що допомагають покращити взаєморозуміння між структурою виробництва і споживачем, є обов’язковим атрибутом діяльності усіх організацій. Зв’язок ЗМІ та зв’язки з
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громадськістю можна вважати їх нероздільними у сучасному світі, взаємодопоміжними,
взаємодоповнюючими науками.
Відмітимо, багато людей розглядають PR суто з точки зору продовження, або заміни
старого засобу інформування – тобто реклами. Таке розуміння примітивізму є сааме розуміння PR як науки і суттєво збіднює його ефективність. Українські потенційні клієнти
в останні роки стали піддаватися агресивному рекламно-інформаційном впливу, який
нетривалий час приносив бажаний ефект. Проте, з плином часу ефективність реклами
почала знижуватись і виникла потреба у чомусь новому. Перенасичення українського
споживача рекламою взагалі і відмінність довіри до неї призвели до того, що компанії
постали перед проблемою пошуку нових шляхів приваблення клієнтів. Створення позитивного іміджу підприємства – найважливіший чинник для залучення потенційних
клієнтів, перетворення реальних клієнтів на постійних.
Зауважимо, щоб компанія могла успішно працювати, усю її діяльність, думки усіх
співробітників повинна пронизувати турбота про репутацію компанії. Компанії зосереджені на франківського клієнта це давно зрозуміли, тому проаналізувавши специфіку та
різновиди PR-технологій на сторінках місцевого онлайн-видання Galka.if.ua, приходимо
до висновку, що чорний піар на теренах Прикарпаття у цьому ЗМІ не використовується
взагалі.
Варто наголосити, Galka.if.ua – це сайт, на якому зібрані найважливіші новини Івано-Франківська. Це актуальні і цікаві Івано-Франківські новини: найважливіші події дня,
стрічка останніх новин Франківська, політика Івано-Франківська, спорт і спортивні події,
цікаві інтерв’ю з відомими і впливовими людьми Прикарпаття, економіка міста і області
та фінансова ситуація в регіоні, культурне життя і події, все це і багато іншого на порталі – Galka.if.ua. Події Івано-Франківська в єдиному і зручному календарі. Також новини
здоров’я, кіно, туризму, криміналу, світськихподій тощо. Максимально повні репортажі з
місця подій, з безліччю фотографій і фактами.
За результатами аналізу, можна стверджувати, що на сайті Galka.if.ua. присутні багато матеріалів, які є видом соціального PR, тобто того, що використовується для формування позитивних моделей поведінки (благодійність, донорство). Крім того, останнім
часом під соціальним піаром стали розуміти активність компанії в соціальному середовищі. До прикладу, матеріал за 27 березня 2020 року під назвою «Еко акція енергетиків:
400 саджанців висадили на шкільних подвір’ях Франківська». Зазначимо, рожевий PR
(заснований на технологіях міфів і легенд) на Galka.if.ua не застосовується. Наголосимо,
методом рожевого піару вважається створення історії фірми, коли розповідаються, які
невдачі подолала фірма на шляху до успіху. Імовірно, через те, що не є актуальним у маленьких містах, а виданя пише здебільшого локальні новини.
Окрім того, матеріали з рубрики «Зеленого PRу» на «Галці» є. Цепіар – заснований
на корпоративній відповідальності в галузі захисту навколишнього середовища (скорочення обсягів використання пластику для пакування, матеріальна підтримка екологічних ініціатив тощо). Прикладом таких матеріалі можна вважати статтю за посиланням:
«Переробка пластику, школа юного біохіміка і містичні читання: оголосили переможців
«Малих Ґрантів»». Жовтий PR – використовує в якості піар-методів образливі елементи для залучення уваги. Приклади такого піару часто можна спостерігати в політиці та
шоу-бізнесі. Таких матеріалів на сайті не виявлено. Скандальні ситуації описують об’єктивно, розібравшись у коментарях обох сторін. Приклад такого матеріалу за посиланням: «У Франківському парку облили фекаліями нардепа Шевченка. Коричневий PR тісно пов’язаний з пропагандою (в основному, неофашистських ідей та ксенофобії) на сайті
не використовується взагалі.
Цікавою особливістю є й те, як на сайті інтерпретували матеріали Вірусного PR. Особливість вірусного піару в тому, що він поширюється сам по собі через спілкування між
людьми, головне придумати цікаву тему, яку обговорюватимуть (у вітрині магазину поставити моделей в купальниках, влаштувати флеш-моб). Для цього виду піару на «Галці»
навіть створили спеціальну рубрику, назвали її «Голос соцмереж». Працює це наступним
чином – популярну новину публікують в соціальній мережі Фейсбук. Новина збирає багато коментарів, після цього на сайті публікують новину як бекграунд до попередньої,
тобто реакція користувачів стає новою інформацією, свого роду соціальним дослідженням і піаром водночас, адже вона показує популярність цієї інформації, зацікавленість
аудиторії. Приклади таких матеріалів: «Голос соцмереж: що прикарпатці думають про
блокпости на в’їзді у Франківськ». Бекграундер, або інформація поточного, подійного характеру. Це новина, яка не є сенсацією, тобто інформація про поточну діяльність підпри-
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ємства – нові напрями розробок, поточні заходи тощо. Таку інформацію треба надсилати
регулярно – для підтримання постійного потоку новин, які виходять від організації. Що
більша організація і значущіша її діяльність для суспільства, то більш необхідним є подання бекграундерів у пресі. Даних матеріалів є багато, можна ввести у пошуку на сайті назву будь-якої компанії, та відстежити новини на цю тематику. До прикладу: «Geely
презентувала семимісний кросове Haoyue». На сайті є багато байлайнерів. By-linerце –
іменна чи авторська стаття, підписана посадовою особою компанії, яка пишеться спеціалістом з ПР.
Таким чином, використання бай лайнера надає публікації престижності, а також
дозволяє корпоративним спікерам висловлювати свої погляди у більш авторитетній
формі. Авторські статті представляють керівника в якості експерта і підвищують репутацію компанії і керівництва як джерела, що заслуговує на довіру. Організації нерідко
використовують копії таких статей в directmail з метою інформування і підтримки свого
позитивного іміджу для ключових контактних груп. Іменна, або авторська, стаття-публікація, яка начебто написана посадовою особою конкретного підприємства. Часто такі
статті пишуть фахівці паблікрилейшнз, які репрезентують керівника як експерта і поліпшують у такий спосіб репутацію компанії і керівництва як джерела, що заслуговує на
довіру. Приклад таких матеріалів – це публікації франківських медичних компаній: «Як
вберегтися від алергії на холод? Консультує лікар-дерматолог». На сайті є багато заяв
різних компаній та політиків. Заява для ЗМІ має на меті оголосити, або пояснити позицію/політику організації з певного приводу. Найчастіше заяви носять оборонний характер, або слугують для попередження небажаних подій. Вони мають бути короткими і недвозначними. Приклади заяви: «В умовах карантину: заява пресслужби Лінії магазинів
EVA щодо законних підстав роботи» тощо.
Тож підсумовуючи вищесказане, варто зазначити, що проведене дослідження виявило особливості піар-технологій Івано-Франківських видань, а також показало основні
різновиди піару, який успішно застосовується на сторінках новинних видань та допомагає компаніям у створенні позитивного іміджу.
Проведене дослідження не вичерпує всіх сторін наукового пошуку з даної теми. Перспективними напрямами подальших досліджень є вивчення зарубіжного досвіду, до
прикладу порівняння таких же місцевих ЗМІ в Європі, та українських, аби побачити чи
залежить успішно вибрана методика піару від менталітету читачів і чи повинен він бути
локальним.
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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕДІАТЕКСТУ

У 90-ті роки ХХ століття вперше з’являється в англомовній літературі термін медіа
текст, який з високою швидкістю набуває поширення по всьому світу. Медіатекст – повідомлення, текст будь якого медійного виду або жанру. Сутність медіатексту як продукту масової інформаційної діяльності та масової комунікації полягає у демонстрації
конкретної інформації, що несе за мету переконання та вплив на громадськість. Основу
медіатексту формує когнітивна здатність, мовна особистість та інтелектуальний рівень
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журналіста. Відображаючи подію, журналіст повинен описати затекст (те, що за кадром)
так, щоб адресат зрозумів приховану інформацію, яка має назву підтекстом. Одними із
найголовніших характеристик медіатексту є логічна закінченість висловлювань, комунікативний намір та прагматична установка.[4]
Англійський мовознавець Алан Белл у праці «Approaches to Media Discourse» зазначив, що термін медіатекст виходить за межі традиційного тексту. У зв’язку з такими важливими параметрами, що включає в себе медіа текст, а саме, візуальні образи, голосові
та звукові параметри, стає важче сприймати цей матеріал, яка становить задачу для багатьох досліджень.[3]
Концепцію медіатексту доповнює низка параметрів:
− спосіб продукування текстів – авторський і колегіальний;
− форма створення – усна і писемна;
− канал розповсюдження – ЗМІ та носій(газета, радіо, телебачення, Інтернет)
− функційно-жанровий тип тексту – новини, коментарі, реклама;
− тематична домінанта або належність до стійкого медіапотоку – популярність, попит.
За допомогою цієї класифікації, можна детально проаналізувати будь-який масмедійний текст. Так як, масова комунікація включає в себе такі критерії – адресат, автор,
канал, код, текст, контекст, зворотний зв’язок, ефективність комунікації, то можна з точністю сказати, що саме ці елементи можуть бути критеріями типології медіатекстів.[2]
Зважаючи на це, можна виділити такі чинники:
− канал розповсюдження: радіо, телебачення, інтернет;
− інституційний тип тексту: журналістський, рекламний, PR-текст;
− типологічні характеристики засобів масової інформації;
− код – вербальні, невербальні, вербально-невербальні типи текстів;
− адресант (автор) – соціальний/приватний, у зв’язку з чим у тексті формується
об’єктивне або суб’єктивне ставлення;
− адресат (аудиторія) – масова/спеціалізована;
− тематична домінанта тексту.
Найголовніша характеристика за допомогою якої можна відрізнити медіатекст від
звичайного тексту – багатовимірність – поєднання різних компонентів(вербальних, візуальних, аудіовізуальних).
Отже, медіатекст – це багаторівневий текст, який об’єднує семіотичні коди (вербальні, невербальні, медійні), а також демонструє відкритість на змістовному, композиційно-структурному та знаковому рівнях. Тож впевнено можна підсумувати, що медіатекст
вже набув статусу базової категорії у медіалінгвістиці, журналістиці, медіафілософії та
медіаосвіті.
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СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ТА ЇЇ РОЛЬ В ІНФОРМУВАННІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Соціальна реклама представляє інтереси громадськості та держави та є певним різновидом усвідомленого впливу на суб’єкт, що в свою чергу характеризується невизначеністю цільової аудиторії та спрямована на досягнення благодійних цілей. Соціальна реклама трактується як особливий вид некомерційної інформації, спрямована на здійснення державою або органами місцевого самоврядування виконувати роль найважливішого елемента формування світогляду і життєвих орієнтацій кожного індивіда. Основним
джерелом соціальної реклами є сучасне соціальне життя громадян, наповнене безліччю
конфліктів, конфронтація на рівні соціальних груп і тому це все гостро потребує з боку
держави творчого врегулювання.
Вся реклама має інформаційний вплив на свідомість людини, щоб змінити її поведінку. Комерційна реклама змінює нашу споживчу поведінку: ми не використовували цей
вид товару чи послуги, а під впливом комерційної реклами, ми почали користуватися
певними послугами, та придбали інший товар. Політична реклама змінює електоральну
поведінку: він не ходив на вибори, чи будь-яку політичну діяльність – він почав ходити,
голосував за одних – почав за інших, був простим прихильником – став агітатором тощо.
Тільки соціальна реклама змінює нашу соціальну поведінку: стосовно себе, суспільства
та його членів або окремих груп, навколишнього природного середовища, певних соціальних проблем, явищ тощо.
Зокрема, Ю. Чала зазначає, що «соціальну рекламу можуть замовляти будь-які суб’єкти, але зазвичай це державні органи (органи місцевого самоврядування) або неприбуткові організації. Соціальна реклама створюється та розповсюджується безкоштовно, а
точніше з етичних міркувань суб’єкти рекламного ринку відмовляються від прибутку.
Також при цьому часто запроваджують різноманітні податкові пільги, зокрема, пільги з
податку на рекламу, податку на прибуток чи податку на додану вартість» [3].
Горбенко Г.В. зазначає, що «ефективність соціальної реклами залежить від домінуючої у суспільстві системи цінностей. Якщо комерційна чи політична реклама свідчить
про цінності опосередковано, то соціальна є прямим показником морального здоров’я
чи моральної деградації суспільства. Апеляція до духовних цінностей і моральних норм
через такий потужний комунікативний канал як соціальна реклама може, і, як свідчить
досвід, формує духовні потреби, що є на сьогодні вкрай актуальним з огляду на кризу
цінностей, що охопила людство у зв’язку з глобалізацією» [1].
Основна мета соціальної реклами – не виявлення проблеми, а мотивація дій для подолання проблеми
На думку О. Грабчак, «соціальна реклама об’єднує, впливає на більшість, зміцнює
зв’язки між різними соціальними групами, сприяє формуванню бережливого ставлення
до національних традицій, культурної та природної спадщини тощо. На відміну від комерційної реклами, яка закликає до споживання чого-небудь, соціальна реклама може
закликати до відмови від використання чогось в інтересах самого споживача (здоров’я,
безпека). Вона відповідає на питання, яким чином громадянин може долучитися до певної соціально значимої справи, і пропонує кілька варіантів дій: зроби так само, допоможи
іншим, розкажи, як можна допомогти іншим [2].
Завдання соціальної реклами – це інформування населення держави і ефективність
якої може вважатися лише в тому випадку, якщо людина дійшла до певного висновку, а
саме: зміцнила відносини в сім’ї, між різними соціальними групами населення, сприяє
розвитку інклюзивної освіти, формує бережливе ставлення до національних традицій,
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об’єктів природи, культурної спадщини, спонукає дотримуватися законів і творити добро, берегти своє здоров’я і, не падати духом.
В Україні останнім часом ми спостерігаємо набуття популярності соціальної реклами, яка пов’язана: з екологічним проблемами; соціальними проблемами; інклюзивним
навчанням; інклюзивним середовищем; для створення комунікативного простору в
кризовій ситуації; ставлення населення до конкретної проблеми; збільшення кількості
фестивалів, різноманітних конкурсів; створення нових нормативно-правових актів; війною на Донбасі; анексією Криму; та, глобальною проблемою людства, як коронавірусна
інфекція covid-19.
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КОМУНІКАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ В СИСТЕМІ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Комунікація є важливою складовою ефективного функціонування будь-якої соціально економічної системи (якою за своєю природою і є туристична дестиинація з
усіма її елементами та факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища
дестинації).
На рівні підприємства, зокрема туристичного, це не лише спосіб передачі інформації, а важливий інструмент управління діловими відносинами. Наша позиція посилюється визначенням представленим у праці Н. Шпака, інформація, комунікації разом із
засобами забезпечення їх ефективного використання, тобто каналами, складають інфраструктуру управління підприємствами [1].
Дестинації виступають самостійними конкурентними одиницями у сфері в’їздного
і внутрішнього туризму. Це широке визначення, яке може охоплювати територіальну
одиницю будь-якого масштабу – туристичного регіону, країни, територіально-адміністративної одиниці і навіть туристичного об’єкту. Стратегічна мета туристичної дестинації як конкурентної одиниці – забезпечення конкурентоспроможності на тривалий
період. На цей показник впливають взаємодія підприємств різних галузей (готелів,
транспортних підприємств, торгівлі), їх ринків, населення і навколишнього середовища [2].
У створенні туристичного продукту беруть участь не тільки туристичні фірми, але і
підприємства, які пов’язані з туризмом дуже опосередковано.
Туризм має великий вплив на розвиток транспортної і комунікаційної мереж, будівництво і виробництво товарів народного споживання і, безумовно, на готельно-ресторанну справу. Туризм розкриває та створює нові можливості не тільки для туристів, а й
для місцевого населення певного регіону. Тим самим, він в значній мірі сприяє соціальноекономічному розвитку туристичного регіону та окремих його складових.
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Рис. 1. Комунікаційна взаємодія в системі ринку туристичних послуг
Джерело: розробка автора

Розвиток комунікації в туризмі має розглядатися як самостійний напрям державної
політики в сфері туризму, вписаний в завдання підвищення конкурентоспроможності
сектора та підвищення стандартів туристичної діяльності. Розвиток комунікації зазвичай вписується в рішення інших завдань туристичної політики, але в сучасних умовах,
з розширенням використання ІТ, може розглядатися як окрема область державних заходів. У частині державного управління розвиток комунікацій пов’язаний з побудовою
ефективної структури державної влади в галузі. В якості основного завдання держави
можна виділити вдосконалення інститутів та інфраструктури комунікації в туризмі,
включаючи основи застосування ІТ. Окремо доцільно впровадити національні стандарти інформатизації туризму, доповнюючи їх вимогами до якості комунікації [3].
З точки зору системного підходу всі учасники туристичного ринку на -мікро, мезо,
макрорівнях перебувають у комунікаційній взаємодії, але не завжди ця взаємодія є ефективною. Пояснюється це відсутністю розуміння інтересів учасників ринку, зауважимо, що
науково-практична література вказує на першочергове значення розуміння заради кого і
чого вибудовується комунікаційна стратегія чи підприємства чи регіону чи держави. Відтак постає необхідність визначення цілей учасників туристичної взаємодії (таблиця 1).
Як бачимо, інтереси подекуди різняться але і співпадають. В обох випадках комунікація залишається визначальною у досягненні цілей кожного.
Таким чином, в статті визначено роль інформаційно-комунікаційної складової в процесі управління туристичною дестинацією, систематизовано ключових гравців туристичного ринку відповідно до взаємодії у спільних процесах, що дозволило визначити
спільні інтереси у межах туристичної дестинації. Пошук спільних точок дотику на основі
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визначення інтересів є визначальним у розробці комунікаційних стратегій, планів, заходів та їх оцінки.
Таблиця 1
Система інтересів учасників туристичної дестинації
Учасник туристичної
дестинації (туристичної
взаємодії)
Місцеві органи у правління
в сфері туризму

Інтерес учасника
зростання податкових надходжень до бюджету
стимулювання самозайнятості населення та збільшення
чисельності домогосподарств;
формування позитивного іміджу адміністративної території;
взаємодія з бізнесом через реалізації моделі державноприватного партнерства;
удосконалення місцевої інфраструктури;
забезпечення сталого розвитку території у відповідності до
програмних документів Стратегій, Програм та ін.

Бізнес середовище:
туроператори, турагенти,
надавачі характерних
туристичних та інших
послуг

отримання прибутку та досягнення максимального
соціально-економічного ефекту

Споживачі туристичного
продукту

отримання якісних туристичних послуг, задоволення
рекреаційних потреб відповідно до вподобань, мотивів та
купівельної спроможності туриста

Місцеві мешканці

можливість самозайнятості в туризмі, отримання доходів
від діяльності, збереження культурної та природньої
спадщини, розвиток місцевої життєзабезпечуючої
інфраструктури.

Регіональна туристична
організація

забезпечення синергетичного ефекту, ефекту масштабу,
стимулювання інновацій, інвестицій, ріст соціальноекономічної ефективності тур бізнесу, підвищення
конкуретоспроможності туристичної дестинації
Джерело: розробка автора

Отже, у вирішенні питання створення конкурентоспроможного продукту конкретної
дестинації важливим є налагодження діалогу між гравцями на ринку: необхідно будувати якісну комунікацію між представниками влади і громади та бізнесу, щоб показати, які
переваги розвитку туризму відкриваються для них самих через економіку галузі. Таким
чином, постає необхідність актуалізувати оптимальну модель комунікаційної взаємодії
в туризмі, що визначає перспективи подальших наукових досліджень автора, які повинні ґрунтуватися на деяких особливостях, серед яких:
− необхідність розширення кола суб’єктів комунікативної взаємодії (влада-бізнес-громадськість);
− координація комунікативної взаємодії через «комунікативний центр», таким
може бути Регіональна туристична організація;
− визначення спільних інтересів учасників комунікаційної взаємодії;
− моніторинг та оцінка досягнення спільних цілей та відповідно оцінка ефективності обраних методів, інструментів, каналів комунікації.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОБОТИ З ІНФОРМАЦІЄЮ
В АНАЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Світ невпізнанно змінюється на наших очах. Ці зміни досить радикальні, вони відбуваються системно водночас на багатьох рівнях людського життя – політико-правовому,
фінансово-економічному, науково-технічному, соціально-культурному, освітньому, військовому, екологічному та інших. На думку багатьох фахівців, людство вступає (чи вже
вступило!) в період нестабільності, кризових явищ, глобальних змін суспільних процесів, явищ, відносин, середовищ (П. Друкер[2], Д. Белл[1], Е. Тоффлер [3,4], М. Кастельс[5]
та інші). Ті стратегії, технології, методики, що ще вчора були ефективними і приносили
швидкі позитивні результати, сьогодні майже «не працюють», стають малозатребуваними. Зайве говорити про технологічну та цифрову революції, які сьогодні докорінно
змінюють будь-яку фахову діяльність. Тим більше ці зміни торкнулися фахівців з інформаційно-аналітичної діяльності та управлінців.
В сьогочасному світі безперервної цифрової взаємодії і комунікації існує реальна
потреба в новій аналітиці, онлайн-аналітиці. Сьогодні багато управлінських рішень можуть прийматись роботизованими алгоритмами (машинами) без суб’єктивного втручання людини. З’явилася так звана «операційна аналітика». Аналітика операційного рівня грунтується на побудові всередині організації/компанії індустріального (цифрового)
механізму збору і переробки всіх можливих даних як із внутрішнього так і зовнішнього
середовища. Це убезпечує від помилок (відсутній суб’єктивний людський фактор) говорить про ризики і, головне, аналізує вдалі і невдалі (і чому невдалі) приклади із власної
практики.Операційна аналітика, як явище, «інтегрує традиційну аналітику в бізнес-процеси і автоматизує прийняття рішень з тим, щоб тисячі повсякденних рішень приймались під час аналітичних процесів без будь-якого втручання людини»[8, 24]. Сучасний
аналітик стає оператором штучних машин, інтегратором класичної, офлайнової та нової, онлайнової аналітики, а також розширеної аналітики. Нова, безперервна, онлайнова,
операційна аналітика буде швидко завойовувати собі життєвий простір, змушуючи фахівців з інформації повсякчас пристосовуватись до нових умов.
Новій аналітиці притаманні нові характеристики, що випливають з нових умов роботи з інформацією. Виділимо деякі, на нашу думку, ключові тенденції сучасного інформаційно-аналітичного процесу:
− здатність обробляти багатовимірні і невимірні (безмежні) масиви формальної
інформації у вигляді текстів, відео- і звукового ряду. Аналітична обробка такого роду
інформації складна, можлива не завжди, так як цього не дозволяють класифікація аналітиків, брак часу, слабка методологічна озброєність, відсутність доступу до закритої інформації і т. д. В підсумку «реальну інформацію, що адекватно і об’єктивно відображає
справжній стан справ із конкретного питання, аналітику вивести дуже складно»[6, 395].
Зрештою, це і стало однією із причин появи операційної аналітики;
− здатність сповна використовувати штучний інтелект. На думку Ю.Курносова,
сучасному аналітику доводиться поєднувати в собі два інтелекти: людський і штучний (машинний), що значно ускладнює інформаційно-аналітичну роботу (і водночас
пришвидшує і додає об’єктивності). Проте сьогодні запускаються десятки, сотні проектів
з використанням штучного інтелекту. Можна виділити Pave AI (http//www.paveai.com) –
виділяє із потоку даних Google Analytics окрему, потрібну інформацію і дає конкретні ре-
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комендації. Lingia (http//www.lingia.com) – performance-платформа, в яку доданий аналіз охоплення аудиторії і успішності роботи «агентів впливу». Protagonist (http//www.
protagonist) – аналізує асоціації і уявлення аудиторії про бренди і глибокі мотивації людей. В результаті інтеграції людського і штучного (машинного) інтелектів відбувається
злиття в один аналітичний процес (і відповідно – продукт) офлайн і онлайн-аналітики;
− здатність водночас розуміти, вибудовувати і через це адекватно оцінювати різні середовища: віртуальне і реальне, розуміючи їх відмінності і схожість; матеріальне і
контекстне, тобто сукупність ментальних образів, що діють на зовнішнє середовище;
структуроване (організоване) і хаотичне, яке ще більш організоване і володіє високим
потенціалом, який потрібно навчитися усвідомлювати і використовувати[6, 395];
− здатність сприймати і обробляти як раціональну так і ірраціональну інформацію.
Коли з раціональною інформацією все зрозуміло, бо саме вона формує об’єктивне бачення проблеми, то використання ірраціональної інформації, що грунтується на передбаченні (залучає інтуїцію, віру, інстинкт тощо), є певною мірою нелогічним. Хоча насправді
ірраціональне завжди присутнє в людині, а, отже, і в аналітика/управлінця. Як правило
ірраціональна інформація використовується: для вирішення принципово нових, незвичайних рішень, таких, які важко піддаються вирішенню; для вирішення проблем в
умовах дефіциту часу; коли керівник або група управлінців мають достатньо влади, аби
нав’язати своє рішення;
− здатність використовувати візуалізацію інформації. Сьогодні навряд чи можливо
зацікавити споживача інформації сухими, нудними фактами, даними про об’єкт дослідження. Слід враховувати психологічні фактори сприйняття (налаштованість, упередженість, приязнь-неприязнь тощо), власний досвід замовника (знання з відповідної сфери,
результати попередніх досліджень тощо). Як наслідок, виходить нерадісна картина – якісно зроблена робота може здатись замовнику повною маячнею. Щоб цього не сталось – необхідно відповідним чином оформити готовий матеріал і піднести споживачу.
Представлена інформація повинна бути зрозумілою тому, на кого вона розрахована,
повинна мати привабливий вигляд. Отже, матеріал, по можливості, повинен бути візуалізованим. В результаті сухі дані стануть привабливими, доступними і зрозумілими нефахівцям. В цьому допоможуть: Sisence (http//www.sisence.com) – робить аналіз даних
із великої кількості джерел доступним, використовує візуалізацію; Thoughtspot (http//
www.thoughtspot.com) – збирає дані із соцмереж, точок продажу, сховищ даних в прості
і доступні дашборди; Stories (http//www.stories.bi) – cтворює із даних «історії» та інші
технології;
− використання голосових і язикових інтерфейсів. За прогнозами фахівців, незабаром половина всіх пошукових запитів будуть голосовими. На протязі декількох останніх
десятиліть людина взаємодіяла з комп’ютером за допомогою клавіатури і миши. Ця технологія відходить в минуле. Обробка природної мови стала одним із найбільш вагомих
покращень комп’ютерних інтерфейсів. Зараз практично всі прилади дозволяють користувачам використовувати людську мову. Отже, відкриваються нові можливості для бізнес-аналітики, управлінської аналітики, що значно полегшують використання аналітичних додатків співробітникам в межах всієї організації;
− з’являється можливість (і необхідність) зближення інформаційних технологій і
аналітичних інструментів в процесі роботи з інформацією. Сучасна аналітика, так звана
«розширена аналітика» інтегрує в себе нові аналітичні системи, що об’єднують різноманітні рішення і інструменти, підключення різноманітних засобів, бібліотек, активів.
В технологіях з’являється розпізнавання людської мови, доповнена і віртуальна реальність, машинне навчання, інтернет-речей і т. п. Аналітика інтегрується зі штучним інтелектом і машинним навчанням. Потік даних з різних приладів буде настільки великим,
що тільки з допомогою штучного інтелекту можливо буде аналізувати ці великі об’єми
даних і видавати потрібні результати. Різноманітні технології будуть об’єднуватись і перетинатися одна з одною, щоб забезпечити найвищу ефективність аналітики. Розширена аналітика наступного покоління зможе автоматично підготовлювати і очищати дані,
створювати звіти і панелі, визначати і оцінювати ключові ідеї, відповідати на питання
«А що буде, якщо…?», видавати пропозиції і виявляти приховані закономірності в океанах даних.
Це далеко неповний перелік сучасних тенденцій роботи з інформацією, які вже сьогодні наполегливо «стукають» у двері до аналітика/управлінця. Процеси будуть тільки
прискорюватись, вимагаючи від фахівців негайної адаптації.
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ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА: ПРОБЛЕМАТИКА І СУЧАСНІ
МОЖЛИВОСТІ QR З ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНОГО
ІНСТРУМЕНТАРІЮ DATA SCIENCE
В останні десятиліття бурхливий розвиток науково-технічного і технологічного прогресу забезпечив потужні можливості впровадження ІТ-технологій, створення глобального інформаційного Web-простору, хмарних технологій для новітніх способів обміну,
обробки, зберігання, захисту великих масивів інформації Big Data, що, в свою чергу, сприяло практичному впровадженню нової культури інформаційно-аналітичної діяльності,
сучасних підходів, методів і методики аналізу, моделювання і прогнозування розвитку
соціально-економічних і соціокультурних систем і явищ. Технології Big Data забезпечили
якісну і кількісну «історію» розвитку процесу, QR (Quantitative and qualitative research) –
можливість змоделювати закономірності у коротко- чи довгостроковому періоді, незважаючи на стохастичну природу новітніх процесів і явищ.
Отримали потужний розвиток і практичне впровадження напрями Data Science – Data
Analytics (DA), Data Mining (DM), Business Intelligence (BI), які раніше стартували і досить
довгий час розвивалися здебільшого в теоретичній площині наукових досліджень.
Data Analytics (DA) – процес отримання, обробки, структурування, дослідження, аналізу інформації з метою моделювання (побудови моделі функціонування об’єкту чи системи, конструювання поведінки) та отримання інформації для прийняття обґрунтованих рішень в певній сфері діяльності, прогностичної діяльності. Це комплекс концепцій,
технологій і програмних засобів аналізу первинних даних і візуалізації, які об’єднали
спеціальні статистичні засоби, засоби звітності і онлайн-аналітичної обробки даних
швидкого багатовимірного аналізу.
Глибинний аналіз даних (DM) – процес напівавтоматичного аналізу великих баз даних
з метою пошуку корисних фактів. Поділяються на задачі класифікації, моделювання та
прогнозування (кореляційно-регресійний аналіз). Аналіз здійснюється шляхом застосування методів статистики, штучних нейронних мереж, теорії нечітких множин та інш.
Метою аналізу є виявлення закономірностей перебігу подій, взаємозв’язку між формуючими процес факторами, виявлення сили впливу інституційних чинників та інше.
Бізнес-аналітика (BI) – процес аналізу інформації для прийняття бізнесових рішень
з використанням сучасних ІТ-технологій. Вона включає у себе методи збору і обробки
інформації, оцінки ризиків, моделювання і прогнозування за допомогою інформацій-
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них і телекомунікаційних технологій. Аналіз великих даних (маркетингові дослідження,
проектний менеджмент, фінансовий аналіз тощо) використовується у сучасній бізнесаналітиці у системі швидкого прийняття управлінських рішень, що забезпечують новаторське зростання та інновації – від впровадження start-up проектів до забезпечення
раціонального функціонування великих корпорацій.
Сучасні комп’ютерні технології у широкому розумінні стали синергійним комплексом концепцій, технологій і програмних засобів аналізу великих масивів даних Big Data.
Технології зберігання та організації даних, поняття СУБД, проектування моделі бази статистичних даних, візуалізація даних стають звичними робочими інструментами інформаційного аналітика.
Високопрофесійні менеджери-аналітики, які володіють навичками роботи з великими даними, поєднують знання технології Big Data та аналітичні навички системного аналізу, оптимізації, моделювання, прогнозування та інших цілей у своїй професійній сфері
діяльності. Поєднання професійних компетенцій зі здатністю обробляти великі масиви
даних, створювати на їх основі нову інформацію і будувати сучасні тренди, бізнес-моделі
тощо – найактуальніший і зростаючий запит сучасного глобального ринку.
Старший науковий співробітник Центру досліджень соціальних комунікацій Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського Тетяна Гранчак у публікації [3] сформулювала проблематику модернізації сучасної бібліотечної освіти. У статті обґрунтовано актуальність і перспективність посилення аналітичного компонента у програмі
підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи у контексті необхідності кадрового забезпечення інформаційно-аналітичного напряму діяльності наукових бібліотек. «Загострюється питання підготовки фахівців, які володіли б відповідними методиками й технологіями, були здатними їх розробляти та надавати аналітичні
послуги» [3]. Однією з ключових компетенцій інформаційного аналітика названо «застосування інформаційних інструментів і технологій». «Необхідність в отриманні релевантної інформації зумовлена переходом до прогностичних форм діяльності з використанням багатоваріантних моделей розвитку подій, що потребує не просто констатації
фактів для доведення тієї чи іншої тези, а системного підходу до вирішення проблеми
в цілому на основі поєднання інтелектуальних здібностей людини з функціональними
можливостями сучасних автоматизованих інформаційних систем» [4].
Відмічу, що дані публікації мотивували впровадження у навчальний простір Київського національного університету культури і мистецтв таких експериментальних у межах зазначеної спеціальності дисциплін як «Інформаційна бізнес-аналітика», «Аналіз даних (DA)»,
«Глибинний аналіз даних (DM)», «Візуальна аналітика» при підготовці бакалаврів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізації «Документознавець,
менеджер органів державної влади та місцевого самоврядування; інформаційний аналітик».
Аналітико-прогностичне моделювання на базі Big Data вимагає від фахівця комплексних кваліфікаційних компетенцій – знань, вмінь і навичок застосування на практиці
науково-обґрунтованих методів QR:
 пошуку й ідентифікації якісних інформаційних джерел статистичних даних як
бази теоретико-прикладних досліджень;
 імпорту й експорту даних/великих баз даних Big Data; підходів до збереження,
представлення та обробки інформації у сучасних інформаційних системах, концепції
сховищ даних, їх оперативної аналітичної обробки в режимі реального часу;
 вивчення глибинної сутності процесів, їх динамічного розвитку, вивчення взаємодії складових (системного аналізу), аналізу, моделювання і прогнозування у будь-якій
сфері людської діяльності:
− сферах політики – для підготовки інформаційно-аналітичного підґрунтя ухвалення політичних чи виважених урядових рішень тощо;
− бізнес-аналітиці – для прийняття обґрунтованих господарських рішень (оптимізаційні засади діяльності, проектний менеджмент, інформаційний супровід бізнес-проектів, аналіз попиту, пропозиції, збуту товарів/послуг, аналіз ефективності просування
продукції, виявлення змін у поведінці клієнтів чи груп клієнтів для формування чи покращення стратегії діяльності тощо);
− у соціокультурному просторі – вивчення взаємозв’язків і взаємовпливів складових культурно-розважальної партиципації, інтересів споживачів розважальних, рекреаційних послуг тощо (наразі спостерігаємо активний процес становлення дослідницьких
інституцій на міжнародному рівні, наприклад, мережі експертних центрів (культурних
обсерваторій, think-tanks і т.п.), які фокусуються на аналізі культурних практик з метою
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вироблення рекомендацій стратегії культурних політик, розповсюдження і споживання
продуктів сфери послуг та інше);
− комунікаційних дослідженнях, історії, демографії, географії, соціології, антропології та інших науково-прикладних дослідженнях (виявлення закономірностей перебігу
процесів і явищ, моделювання і прогнозування, аналіз ефективності діяльності, відображення наративу в об’єктах візуалізації та інше);
 сучасних IT-технологій, синергійного комплексу концепцій, технологій і програмних засобів аналізу первинних даних і візуалізації результатів DA, BI, DM, які об’єднали
спеціальні статистичні засоби, засоби звітності і онлайн-аналітичної обробки даних в
режимі реального часу;
 володіння навичками мислення і засобами візуальної аналітики, деталізованої й
узагальненої візуалізації результатів аналізу та інше.
Візуалізація інформації з’явилася як синергія комп’ютерних технологій, аналітичного мислення, дизайну і графічної візуалізації, психології і нейролінгвістики, і нині широко застосовується у прикладних завданнях для інтелектуального аналізу даних, все
більше – як найважливіший компонент у наукових дослідженнях, цифрових бібліотеках
тощо. Візуалізація інформації спрямована на створення нових та більш наглядних підходів до передачі абстрактної інформації в інтуїтивно зрозумілі способи. Візуалізація
даних дозволяє виявляти закономірності, тенденції та кореляції, які в іншому випадку
можуть залишитися непоміченими у традиційних звітах або таблицях.
Сучасними найбільш поширеними інструментами інтелектуального аналізу даних
(робота з масивами статистичних даних; підключення до зовнішніх джерел даних, обробка, аналіз, моделювання, прогнозування, візуалізація в режимі реального часу та результатів досліджень) є: надбудови Advanced Excel та СУБД MS Access як доступні продукти MS Office; платформа Tableau; платформа Microsoft Power BI як потужний сучасний
сервіс для обробки, аналізу й візуалізації інформації; мова програмування і пакет програмного забезпечення R; спеціалізований пакет E-Views; чисельні програми по обробці
та візуалізації статистичних даних SPSS Statistics, Statistica, OСA та інші (всього нараховують близько сотні програмних продуктів, які є on-line та off-line інструментами аналізу
та візуалізації даних). Опції візуалізації даних включаються у додатки панелей моніторингу вищезазначених програмних продуктів, а елементи візуалізації (графіки, діаграми, гістограми та інші елементи) можуть обновлятися в режимі реального часу у процесі
надходження оновленої інформації.

Рис.1. Зразок інфографіки дашборду
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Рис.2. Зразок інфографіки дашборду в BI. Джерело: IRS Group-Ukraine

Отже, аналіз, моделювання і прогнозування соціально-економічних і соціокультурних систем і явищ, їхня кількісна і якісна оцінки на базі «великих даних» BD – це синергійна взаємодія сучасної теорії і практики, наукових методів збору і обробки великих
масивів емпіричної інформації та впровадження у практику новітнього інструментарію
і модельних технологій аналізу і прогнозування з метою отримання адекватних науково
обґрунтованих теоретичних і практичних висновків. А виклики сучасності та ринок праці потребують висококваліфікованих фахівців – інформаційних аналітиків зі сформованими комплексними кваліфікаційними компетенціями.
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ИНФОРМАЦИЯ VS СМЫСЛ: ТЕХНО-ГУМАНИТАРНЫЙ БАЛАНС
И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Процесс перехода к шестому технологическому укладу проводится через стимулирование развития физических (ускоряющих) технологий или так называемого технологического мэйнстрима (робототехника, аддитивное производство, искусственный
интеллект, новое природопользование) и инсталляцию в обществе цифровой экономики, понятой как гуманитарные технологии контроля и управления. Физические и
гуманитарные технологии собираются вместе в соответствии с концепцией техногуманитарного баланса, которая, как предполагается, должна обеспечить устойчивость дальнейшего развития общества. Заметим, что если технологический аспект
развития рассматривается в контексте сингулярности, то условие баланса требует
также организации гуманитарной сингулярности или полной и тотальной цифровизации общества.
Обратим внимание на то, что человек в явном виде не «прописан» в таком техно-гуманитарном балансе и, следовательно, дальнейшее развитие по заданному направлению может означать прямую угрозу существованию человека в его традиционном понимании. Покажем это.
Физические технологии в сингулярном пределе приводят к угрозе физической
(биологической) природе человека. Это прямо следует из базового положения науки о
стохастичности (случайности) эволюции как таковой и человека в частности и, которое
наука противопоставила, в момент своего становления, другой точке зрения об изначальном совершенстве человека, порожденного Создателем по своему образу и подобию. Несовершенство человека открывает поле деятельности по его усовершенствованию. Сегодня мы уже перешли от стадии имплантов и протезов к созданию гибридных
человеко-машинных систем. Следующим шагом будет полный отказ от человеческой
составляющей в этих системах, из простых соображений эффективности. Мы видим,
как в риторике ускоренного развития человеку присваивается статус слабого звена,
тормозящего дальнейший технический прогресс.
Управляющие технологии в сингулярном пределе приводят к угрозе психической
природе человека. Возникает полностью «прозрачный» мир, в котором человек остается без личного пространства, понимаемого как пространство уединения, без которого
он теряет психическую устойчивость.
Таким образом, техно-гуманитарный баланс не обеспечивает устойчивого развития
социосистемы. Человек в этом балансе подвергается последовательному разрушению
его физической и психической природы. Ситуация усугубляется еще тем, что имеет
выраженный системный характер, с присущей ей инерционностью и зависимостью от
ранее принятых решений.
Тем не менее, оставаясь в рамках системного подхода, все же есть возможность изменить ситуацию в пользу человека. Для этого в бинарном техно-гуманитарном балансе,
выделим то общее, что характерно для обоих его полюсов, а именно «информацию», добавив к ней «смысл» и образуем новое противоречие, в котором смысл и семантические
технологии занимают управляющую позицию к техно-гуманитарному балансу. Информация отчуждаема от человека и может существовать (переноситься) независимо от
него. Смысл, напротив, неотчуждаем от своего носителя, а семантические технологии
обязательно подразумевают человека. Именно через смысл человек соотносится (коммуницирует) с целым и привносит целое через себя в мир, обеспечивая таким образом
связность и «сборку» этого мира.
Далее, если из полюса смысла опустить грани на два других полюса физических и
гуманитарных технологий, получим тройной технологический баланс, в котором неустранимо присутствует человек. Сходный тройной баланс в приложении к формированию технологических пакетов (групп связанных технологий, обладающих системными
свойствами) рассмотрен С. Б. Переслегиным [1], в настоящей работе баланс построен
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через человека и рассматривается в пределе сингулярности. Разберем в треугольнике
две новые пары отношений.
Ускоряющие – семантические технологии
Апофеозом ускоряющих технологий считается искусственный интеллект (ИИ), который в режиме сингулярности становится сильным ИИ, превышающим суммарные
интеллектуальные возможности всего человечества. Возникает ситуация, когда на
уровне интеллекта человеку и человечеству нечего противопоставить сильному ИИ,
что порождает ощущение безнадежности происходящего для естественного интеллекта. Однако наше сознание может быть представлено состоящим как минимум из
двух частей: интеллекта и мышления, которые в свою очередь, могут быть поняты как
противоположности. Так, если интеллект стремится к земному, ясному, простому, материальному, полезному, воспроизводимому и т. д., то мышление, напротив, стремится
от земного, к сложному, идеальному, благому, уникальному и т. д. Интеллект работает
с информацией, мышление – со смыслами. Через мышление и смыслы человек делает
тонкие различения, недоступные ИИ: добра и зла; пользы и блага; нового и иного; правды и лжи; красивости и Красоты и т. д. Через мышление и смыслы человек соотносит
себя с целым, становящимся в сингулярном пределе бесконечностью, с которой ИИ скорее всего работать не может. На наших глазах формируется новая оппозиция: с одной
стороны ИИ и большие данные, с другой – сам человек и семантическая бесконечность,
с которой он начинает себя соотносить и, следовательно, практически работать. У человека появляется шанс остаться в управляющей позиции к ИИ и, следовательно, удержать собственную физическую природу от разрушения.
Гуманитарные – семантические технологии
Личное пространство, в котором человек остается ненаблюдаемым для внешней
среды определяется в психологии как совокупность различных факторов, в том числе субъективных, но обязательно имеющих отношение к объективному существованию человека [2]. Интенция к объективизации – атрибут интеллекта. С точки зрения
мышления личное пространство включает слабо формализуемую составляющую внутреннего пространства человека и его мышления, куда внешние факторы, включая
цифровую реальность, проникают только опосредовано, а значит, от самого человека
зависит состояние его личного внутреннего пространства. По определению мышление
пространственно и не локально, оно «разлито меду людьми» [1, с. 19] и, следовательно,
такое личное пространство человека также становится нелокальным и охватывает все
пространство, до которого человек и человечество могли и смогут еще дотянуться. Понятое не локально личное пространство опять остается за человеком, в нем он может
сохранить свою идентичность и психическую целостность.
Еще раз отметим, что условием устойчивости тройного баланса является сопоставимая «мощность» технологий на его полюсах и, значит, можно говорить о технологической, гуманитарной и семантической сингулярности и ее переносе на человека. Возникает человек сингулярный. Пожалуй, впервые с осевого времени, человек вновь обращается к бесконечному, к семантическому вакууму (по В. В. Налимову, семантический
вакуум – это вся совокупность (бесконечность) смыслов, находящихся в непроявленном состоянии), усматривает в нем основание своего мышления и сознания и начинает
с ним работать практически.
Практик работы с бесконечностью пока немного. Чаще всего их можно найти в области искусства. Яркий пример – кузнецовское письмо, орнаментально пуантильная
техника в православной иконографии и светской живописи [2]. За счет пуантильной
цветопередачи и пространственного смешения цветов образуется бесконечное количество цветовых сочетаний, в которое погружается зритель и его восприятие полностью
меняется.
В области познания приведем два примера. Это вероятностная теория смыслов
В. В. Налимова [3], где показан механизм раскрытия творческого потенциала человека и
формирования семантической структуры личности через взаимодействие с семантическим вакуумом и теория психоистории С. Б. Переслегина, понимаемая, в том числе, как
способ работы в проектной логике с актуальной бесконечностью как бесформенным
временем.
В социальных практиках в области образования примером являются новые образовательные программы, объединяющие науку и искусство на основе технологий мышления [4], в которых формируются навыки диалектического мышления как способности
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работы с противоречиями и парадоксами в конкретных областях деятельности и в
частности в инженерной практике.
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ФОРМУВАННЯ КЕРІВНИКА НОВОГО ТИПУ
ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ
Сьогодні відбуваються зміни професійного світогляду працівників, зокрема розвиток, формування системи здатностей особистості керівника установи, управлінська
діяльність якого потребує значного соціально-психологічного й педагогічного осмислення. Специфіка положення бібліотек проявляється на фоні глобальних змін світової
спільноти, де інформатизація та трансформація культури якісно змінюють не лише спосіб організації та методи здійснення людської діяльності, а й формують нові характеристики соціуму. Це призводить до змін принципів і форм будь-якої професійної діяльності, зокрема бібліотечної.
Розбудова інформаційного суспільства в Україні неможлива без позитивних змін та
оновлення сучасних книгозбірень, передусім бібліотек закладів вищої освіти. Бібліотека
в умовах ринкової економіки – складне явище в суспільному житті, яке вимагає теоретичного осмислення і нетрадиційних методологічних підходів.
Створення сучасної бібліотеки, здатної успішно функціонувати в умовах переходу до
ринкової економіки, значною мірою залежить від управління, організація якого в новому соціально-економічному середовищі є серцевиною якісних зрушень функціонування
установи. Відомо, що ефективне управління організацією можливе тоді, коли воно базується на критичному відборі кращих напрямів існуючих шкіл і підходів, які склалися
протягом певного історичного періоду розвитку суспільства та врахуванні особливостей
сучасних концепцій менеджменту.
Для здійснення оптимізації управління бібліотечною діяльністю керівнику необхідні
внутрішні передумови – гнучка структура, організаційна культура та матеріальна база.
Сьогодні керівник бібліотеки університету повинен самостійно визначати перспективні
і поточні цілі, завдання і напрями діяльності установи. У сучасних умовах у діяльності
директора різко зростає роль економічних методів управління, що одержало розвиток в
концепції бібліотечного менеджменту та маркетингу. Щодо останнього, то посилюється
необхідність його використання в різних напрямках діяльності:
− в організації праці та управлінні бібліотекою, плануванні роботи, фінансових операціях;
− в організації обслуговування, інформаційної, рекламної, культурно-дозвіллєвої діяльності, створення позитивної громадської думки тощо.

118

Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі

Стратегічне управління є важливою складовою життєдіяльності бібліотечної установи, сприяє більш високому якісному рівню роботи, стимулює приплив читачів через
різні об’єднання за інтересами, гуртки, рекламу та ін., що підвищує відвідуваність, книговидачу, читаність, обертаність фондів. Бібліотеки за допомогою маркетингу можуть
отримати необхідну для їх діяльності інформацію:
− як формувати громадську думку про свою установу;
− як побудувати рекламу своїх послуг;
− як організувати процес просування своїх послуг;
− яку ціну готові платити користувачі за ті чи інші послуги.
Розвиток установи передбачає здійснення керівником аналізу діяльності бібліотеки
(виявлення досягнень і недоліків, визначення основних напрямків у роботі, проведення соціологічних досліджень, прогнозування діяльності бібліотеки з метою формування бібліотечних фондів відповідно до запитів потенційних користувачів); аналізу кола
користувачів (виявлення основних цільових груп, з якими може працювати бібліотека,
вивчення їх запитів: які послуги вони хотіли б отримати за плату і які безкоштовно);
аналізу наявних ресурсів (що може запропонувати бібліотека в даний момент і що необхідно придбати в першу чергу, створення номенклатури можливих послуг з розрахунком витрат та прибутку, пошук партнерів для співпраці).
Саме від того, яку стратегію (загальний, всебічний план досягнення цілей) обере
керівник бібліотечної установи, які цілі він поставить, багато в чому залежить рівень
ефективності функціонування бібліотеки. У своїх діях керівник виходить з осмислення законів суспільного розвитку, спирається на науковий аналіз. Мистецтво керівника
виражається в здатності приймати правильні рішення не тільки на основі логічних суджень, але і в поєднанні з інтуїцією, елементами імпровізації, що значною мірою може
бути віднесено до галузі мистецтва. Дії керівників, процес прийняття рішень у багатьох
ситуаціях (особливо у випадках недостатнього обсягу інформації, коли на перший план
виступають такі чинники, як досвід, знання, інтуїція керівника) носять яскраво виражений характер творчості [2].
В умовах інтенсивного впровадження в бібліотечну практику сучасних інформаційних технологій, перехід на новий зміст діяльності й прийняття нових її правил може
призводити до стресових ситуацій в бібліотечній практиці. Успіх мотивації залежить від
організації роботи по формуванню колективу. Від того, яким є колектив бібліотеки, його
фаховий рівень й безпосередньо здібності працівників, залежать можливості спрямування і реалізації діяльності на нові пріоритети.
Майбутнє бібліотеки, роль і місце в суспільстві залежить від якісних характеристик її
персоналу. Тому важливою складовою бібліотечного менеджменту є управління персоналом – цілеспрямована діяльність керівництва бібліотеки, що включає розробку кадрової
політики та відповідних управлінських рішень. Саме з індивідуальністю керівника – його
культурою, установками, характером, які неминуче впливають на організацію процесу
управління, пов’язують поняття «стиль управління», який розуміється як особливості
службової управлінської поведінки керівника, що визначається особистими якостями.
Вибір керівником певного стилю керівництва зумовлює набір методів, якими він
користується в організації свого спілкування з колективом. Разом з тим, певний стиль
керівництва свідчить ще й про те, на які принципи управління спирається той чи інший
суб’єкт. Стиль керівництва в сучасній теорії управління – це сукупність типових і відносно стійких засобів впливу керівників на підлеглих з метою ефективного виконання
управлінських функцій і покладених на колектив завдань. Стиль керівництва виражається в тому, якими засобами керівник спонукає співробітників до ініціативного і творчого виконання покладених на них обов’язків, як контролює хід виконання доручених
їм завдань.
Управлінець повинен вміти визначити стратегії, логічно сформулювати тактичні
цілі діяльності бібліотеки, прогнозувати та впливати на існуючі соціально-психологічні процеси, опановувати і впроваджувати інноваційні форми й методи організації праці
бібліотекарів, керувати технологічними процесами, мобілізовувати бібліотечні фонди,
довідково-інформаційні, кадрові, фінансові, матеріально-технічні ресурси для максимально повного і оперативного забезпечення потреб користувачів.
Складність, різноманітність, багатофункціональність діяльності бібліотеки визначають необхідність високої відповідальності менеджера як управлінця та професіонала,
потребують досягнення такого рівня компетентності та професіоналізму, який відповідав би не лише посаді, а й сприяв особистісному авторитетові керівника [1].
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Перед керівником сучасної бібліотеки стоїть завдання – створити таку стратегію
змін, в якій соціальний аспект її діяльності залишався б пріоритетним, а установа не
втратила б свою привабливість для користувача. Зазначене підводить до висновку про
те, що стратегія змін повинна бути чітко збалансована з метою забезпечення виваженого, планомірного переходу бібліотеки до соціально-орієнтованого розвитку з використанням економічних важелів. Вибір стратегії повинен здійснюватися під окрему бібліотеку, що дозволяє максимально враховувати її специфіку та сприяє успіху реалізації змін.
За допомогою теорії можна продуктивно визначити умови, логіку і методи впровадження. Впровадження стратегії змін у книгозбірні можливе тільки за певних умов. Це: готовність керівника бібліотеки до нововведень, персоналу до сприйняття і реалізації нових
ідей, вищого владного керівництва підтримати зміни. Здатність керівника будь-якого
рівня управління до змін демонструється його реальними діями щодо сприяння цим
змінам, зокрема, наданням ресурсів для забезпечення нововведень і збільшенням міри
особистої відповідальності, іноді – пов’язаної з ризиком.
Особисто для мене, як директора Наукової бібліотеки актуальним є питання збільшення внеску бібліотек закладів вищої освіти у розвиток інституціональних місій і цілей, впровадження нового спектра послуг, спрямованих на підтримку фахової комунікації, моніторинг, аналіз та інтеграцію результатів досліджень до світового наукового простору, формування позитивного іміджу університету в країні та світі. Саме тому важливе
значення займає створення інноваційних бібліотечних сервісів, активне використання
наукометричних та бібліометричних досліджень для підвищення ефективності діяльності як університету, так і власне бібліотеки.
Наукова бібліотека КНУКіМ сприяє підвищенню рейтингу університету та формуванню бренду вченого: здійснює надання ORCID, присвоєння науковим статтям цифрових
ідентифікаторів (DOI), ведення профілю науковця, оформлення списків бібліографічних
посилань до наукових праць (стилі APA, Harvard) та ін. Одним з основних напрямів діяльності наукової бібліотеки є супроводження всіх процесів з підготовки й видання 16
наукових журналів університету.
Упродовж 2013–2020 років наукова бібліотека КНУКіМ активізувала видавничу діяльність. Працівниками бібліотеки було підготовано та видано близько 60 видань, серед яких були: історичний нарис, календар знаменних дат, бібліографічні покажчики,
методичні матеріали, пам’ятки користувачу, каталоги книжкових виставок, ілюстрований довідник, науково-популярні та інформаційні видання, плакати, афіші, буклети. Основним видом видавничої продукції є бібліографічні покажчики, об’єднані у трьох серіях: «Видатні постаті КНУКіМ», «Вчені КНУКіМ» та «Знаменні дати КНУКіМ».
При цьому керівництву слід враховувати такі підходи до управління бібліотечним
колективом, як безперервне вдосконалення професійних навичок. Ця обставина спонукає бібліотекарів постійно вчитися, розвиватися, створює сприятливу атмосферу для інноваційної діяльності. Працівники наукової бібліотеки КНУКіМ беруть активну участь
у всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях, наукових семінарах, круглих столах та інших заходах. Головним завданням керівництва в умовах впровадження менеджменту якості в бібліотеці є спонукання співробітників працювати на
спільну мету – надання читачам якісних інформаційних продуктів і послуг, допомога в
реалізації даної мети.
Важливою складовою успішного функціонування бібліотеки є створення вищої
управлінської ланки або спеціальної управлінської групи. Це дозволить здійснити аналіз виробничо-господарської діяльності бібліотеки, визначити конкретні ділянки, від
яких залежить життєдіяльність і стабільність функціонування, визначити по кожному
напряму цілі й завдання. В цьому випадку зростає роль лідера – керівника бібліотеки в
його взаємодії з персоналом, організації оперативного керівництва. Функції сучасного
управлінця передбачають діяльність у соціально-психологічному, організаційному, правовому та економічному напрямах, кожен із яких потребує сукупності фундаментальних
знань і вмінь. Чим більше різноманітних типів управління він використовує, тим ширший арсенал систем і механізмів ефективного менеджменту [3].
Доцільно наголосити на ще одному чиннику успішного розвитку бібліотеки, який
часто недооцінюється та ігнорується. Мається на увазі вміння визначити ділянки найбільш ефективного застосування своїх сил і можливостей. В процесі становлення і розвитку нової моделі бібліотеки, змінюються ролі керівників в організації забезпечення
напрямів функціонування, змінюються взаємовідносини між ними, змінюються й самі
керівники [4].
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В соціальній системі освіти саме бібліотеці належить роль центру, в якому поєднані
всі інформаційні потоки, а вона сама виявляється соціокультурним простором сенсів, що
визначають рівень інформаційної культури користувачів.
В бібліотеці як в інформаційно-комунікаційному центрі здійснюється комунікація
між суб’єктами соціокультурного простору вищого навчального закладу. Сенс комунікацій в умовах інформатизації суспільства буде реалізований за умови, якщо бібліотека
буде виконувати потрійну місію – соціальну, діяльнісну, посередницьку. Це передбачає
наявність не лише інноваційних принципів управління бібліотекою закладу освіти як
складної, відкритої системи, а й доцільних системі соціальних технологій. Розвиток бібліотечної справи характеризується активним впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій, розвитком партнерських зв’язків, постійно зростаючими потребами
користувачів, тому позитивним є той факт, що Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв вже понад півстоліття працює в режимі пошуку
не лише інформації, а й нових форм, що сприяють залученню користувачів, популяризації книги й читання, підвищенню рівня наукової обізнаності.
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ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ ЯК ЗАСІБ КОМІНІКАЦІЇ ГРОМАДЯН І
МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Важливою складовою будь-якого демократичного суспільства є активна участь громадян в організації життя держави і місцевих громад. Позитивний ефект розвитку такого суспільства базується на високих стандартах комунікації та взаємодії державних
установ та органів місцевого самоврядування. Одним із інструментів такої комунікації і
взаємодії виступають електронні петиції до вищих державних органів та органів місцевого самоврядування в Україні.
У 2015 році Україна приєдналася до переліку світових держав, які використовують
електронні петиції. З серпня 2015 р. запрацював портал е-петицій на сайті Президента
України. 1 жовтня було запущено пілотний проект електронної системи подання петицій до місцевих органів влади. 28 жовтня сервіс е-петицій з’явився на сайті Верховної
Ради. Загалом тільки за перші два роки функціонування системи електронних петицій в
Україні біля 30 000 петицій було подано на сайт Президенту України і понад 11 000 – на
офіційні сайти обласних центрів. У 2017 р. в Україні майже 6 млн. людей користувалися електронними інструментами, фахівці вважають, що сьогодні користувачів в 3 рази
більше. Електронні петиції можна подати у 140 містах України на єдиному порталі і у 20
містах на сайтах місцевої ради. Успіхи України у запровадженні петиції як інструменту
електронної демократії вже визнані і на міжнародному рівні. За оцінкою ООН, українці
піднялися на 45 позицій за розвитком електронної участі громадян за останні два роки
та увійшли у топ-35 країн світу за цим показником [1].
Світова практика свідчить, що найбільш ефективними виступають петиції, які спрямовані місцевим органам влади. Аналітики констатують, що в межах регіонів України
активність громадян суттєво розрізняється. За перші два роки існування серверів електронних петицій найбільша кількість зареєстрована в Києві – понад 3 500 е-звернень;
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далі – Харків та Івано-Франківськ (більше 1 000). Найбільш інертними виявилися мешканці Херсона (4), Ужгорода (18), Кропивницького (32), Рівного (53) та Черкасів (62)[2].
Варто пам’ятати, що ефективність розгляду питань, зазначених у петиціях, має враховувати об’єктивні можливості вирішення вказаних проблем. Не всі проблеми можуть
вирішуються моментально. Зокрема, лише 10% петицій можна віднести до таких, які вирішуються одразу, ще 30% петицій органи влади планують вирішити протягом року, а
ось 60% петицій переважно отримають хоч і обґрунтовану, але відмову.
Експерти вважають, що найбільш відкрита до петицій київська влада, яка підтримує
близько 70% петицій. Київська влада з представниками громади напрацювали одну з
найефективніших моделей петицій в Україні. Київський міський голова визначає відповідальну посадову особу, яка спільно з автором розробляють план реалізації петиції. На
сайті публікуються не лише відповідь на петицію, а й вся хронологія розгляду порушеного у ній питання. За понад чотири роки роботи сервісу електронних петицій близько
2,5 мільйонів підписів віддано за ініціативи до міської влади від 650 463 користувача.
Допущено до голосування 5 595 петицій. Відповідно до інформації, оприлюдненої на
сайті електронних петицій, наразі подолали бар’єр у 10 000 підписів 56 поданих петицій, з яких 14 – вже реалізовано, 8 петицій – реалізовано в межах повноважень міської
влади, 18 петицій – надано доручення щодо розробки планів заходів, 3 петиції на розгляді [3].
Велика кількість місцевих електронних петицій направлена на вирішення локальних проблем – ремонт доріг, встановлення світлофора, продовження автобусного або
трамвайного маршруту. Наприклад, у Львові очікувано актуальна тема чистих вулиць.
У десятці найбільш ними підтриманих таких аж три: «Будівництво сміттєпереробного
заводу» (1142 підписи), «Штрафи за викинуте сміття» (1110) та «Сортування сміття»
(1041). Львівська міськрада розглядає петиції, які набрали понад 1 000 підписів [4].
Незважаючи на труднощі імплементації, е-петиції в Україні переважно виконують
свою функцію одного з інструментів прямої демократії. Електронні петиції не є панацеєю від усіх проблем, але вони є додатковим орієнтиром від суспільства державним органам щодо напрямів і способів вирішення питань суспільного значення.
Література

1. Закірова С. Електронні петиції в Україні: досягнення і проблеми дворічного
досвіду. Громадська думка про правотворення. 2017. № 12. С. 13 – 21 URL: http://nbuviap.
gov.ua/ index.php?option=com_content&view=article&id=2992:elektronni-petitsiji-v-ukrajinidosyagnennya-i-problemi-dvorichnogo-dosvidu&catid=8:golovnitemi&Itemid=350;
2. Колесніков О. Як працюють електронні петиції у містах України. День. 2017. URL:
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/demokratiya-v-odyn-klik-chy-rozvaga;
3. Звіт поточного стану реалізації електронних петицій. Електронні петиції. Київська
міська рада. URL: https://petition.kyivcity.gov.ua/statistics.php;
4. Листопад О. Як електронні петиції до міських рад змінюють наше життя. Урядовий
кур’єр. 2018. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/yak-elektronni-peticiyi-do-miskih-radzminyuyut-na/
УДК 004.891:005.4

Кондрашевська Юлія Петрівна,
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії
та документознавства Національного авіаційного університету,
Київ, Україна

РОЛЬ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ В ОБМІНІ ЗНАННЯМИ ТА ВИРІШЕННІ
УПРАВЛІНСЬКИХ ЗАВДАНЬ
Інтелектуалізація управлінської діяльності є ключовою для організації, яка прагне
до розширення потоків інформації та знань, що надходять від одних відділів до інших
в середині установи та від окремих людей до всієї організації в цілому. Взаємне поширення та використання персональних і загальних знань для організації сприяє появі
нововведень і виробництва передових продуктів.
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Завдання сучасного керівника полягає в тому, щоб, використовуючи все різноманіття ресурсів та компетенцій, знайти можливості для виходу на нові ринки або випередити конкурентів шляхом оновлення своєї продукції або послуг. Для цього вкрай важливо
відповісти на наступні питання: «Яким чином вже наявні переваги компанії оцінюються на ринку? Чи володіють конкуренти аналогічними перевагами? Які комбінації знань
можуть привести до поліпшення сформованого положення?». Керівник гостро потребує зворотного зв’язку від всіх компонентів ринкового середовища, оскільки вони стимулюють оновлення бази знань компанії і сприяють появі нових ідей.
Для вирішення стратегічних питань у процесах управління підприємством, координації інформаційних ресурсів та якісного управління ними необхідне застосування
сучасних експертних систем (ЕС).
Експертна система – це система штучного інтелекту, що використовує накопичені
знання для забезпечення високоефективного вирішення задач. Експертні системи відносяться до систем підтримки прийняття рішень (СППР) [4].
У загальному випадку дані в системі підтримки прийняття рішень – це відособлена база, інформація в якій отримана або від експерта, або просто існує як статистична
інформація, що збирається за визначеними правилами в плині деякого проміжку часу.
Інструментальними засобами побудови ЕС служать мова програмування і підтримуючий пакет програм, які використовуються при їх створенні. Такі системи являють собою реальний практичний додаток штучного інтелекту. Ресурсними компонентами ЕС
є апаратні, програмні і людські ресурси [3, с. 89].
Апаратні ресурси складаються з автономних мікрокомп’ютерних систем, а також мікрокомп’ютерних робочих станцій і терміналів, приєднаних до мінікомп’ютерів чи великих електронно-обчислювальних машин за допомогою телекомунікаційної мережі.
Складні ЕС іноді розробляються на потужних комп’ютерах спеціального призначення,
безпосередньо спроектованих для передових програмних пакетів розробки експертних
чи систем мов програмування ЛІСП чи ПРОЛОГ [2, с. 13–14].
Програмні ресурси – це механізм введення-висновку і представлення інформації, а
також засіб для роботи зі знаннями і для зв’язку з кінцевими користувачами. Програми
одержання знань не є частиною експертної системи, а є програмними засобами тільки
для розробки бази знань. База знань у розроблювальній системі заснована на концепції
сховища даних. За допомогою цієї концепції можна досить просто отримувати дані з
різних джерел, різного формату, розміру і способу представлення.
Людські ресурси забезпечують сам процес створення великої ЕС, де база знань і
процес експертизи звичайно проектуються інженером по знаннях з фактів і правил,
наданих експертом. ЕС дає рекомендації кінцевому користувачу. Експерти і кінцеві користувачі можуть бути і самі собі інженерами по знаннях, якщо вміло використовують
програмні оболонки ЕС чи інтелектуальні можливості електронних таблиць [4].
Для розробки та впровадження сховищ даних на ринку ІТ-технологій існує велика кількість додатків. Найбільш популярні Sybase Adaptive Server IQ, Network Attached
Storage, HP Storage, СУБД Oracle, MS SQL Server, MySQL та ін. [6, с. 58]. Аналітична звітність в інформаційно-аналітичній системі може бути виконана в таких сферах:
‒ сфера деталізованих даних. Забезпечує інтерфейс кінцевого користувача в задачах пошуку деталізованої інформації. Може використовуватися як надбудова над окремими системами обробки даних, так і над сховищем даних в цілому;
‒ сфера агрегованих показників. Комплексний погляд на зібрану в сховищі даних
інформацію, її узагальнення та агрегація, представлення і багатовимірний аналіз є завданнями систем оперативної аналітичної обробки даних (OLAP − On-Line Analytical
Processing);
‒ сфера закономірностей. Інтелектуальна обробка проводиться методами інтелектуального аналізу даних (Data Mining), головними завданнями яких є пошук функціональних і логічних закономірностей у накопиченій інформації, побудова моделей і правил, які пояснюють знайдені аномалії або прогнозують розвиток деяких процесів.
На ринку IT-технологій існує велика кількість систем, які можуть здійснювати бізнес-аналіз, тобто належать до класу Business Intelligence. Кожна із систем має свої підходи, але загальний алгоритм дій, зазвичай, наступний:
− визначення доступних даних для побудови звітності. Якщо на підприємстві існує
підготовлене сховище даних для отримання несуперечливої і консолідованої інформації, тоді завдання спрощується – дані беруться із існуючої вітрини та здійснюється безпосереднє звернення до бізнес-аналітичного додатку;
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− побудова моделі даних. Існуючу інформацію необхідно описати і зв’язати логічні
атрибути з фізичними в СУБД або сервері OLAP. На основі цього будується багатовимірна модель – опис даних в термінах фактів, вимірювань, атрибутів вимірювань та
ієрархій;
− створення репозиторію. Розроблену модель даних потрібно перенести до репозиторію. Розробка проходить в три етапи – імпорт метаданих джерел, побудова бізнес-шару і побудова презентаційного шару. Наприклад, з об’єднанням даних із реляційної СУБД і OLAP, або об’єднання даних із різними рівнями з декількох СУБД;
− розробка звітів. Після формування сховища та завантаження його на сервер починається основна фаза – розробка звітів. Спочатку розробляються окремі аналізи, потім вони інтегруються в інформаційні панелі [7, с. 18].
До ІТ-технологій, які найчастіше використовуються на національному ринку, можна
віднести такі системи бізнес-аналітики: SQL Server 2012, 2019 і SharePoint 2010, Oracle
Business Intelligence Enterprise Edition, Apache Hadoop, SQL Server 2012 CTP 3 – для задач
бізнес-аналітики, KPI MONITOR та ін. [36].
Особливого значення в бізнес-аналітиці набуває інтелектуальний аналіз даних
(Data Mining). У маркетингу він використовується, щоб зрозуміти поведінку покупця,
визначити закономірності покупки, зробити маркетингові зусилля більш цілеспрямованими і з’ясувати можливості, які просуватимуть компанію до отримання великої
частки на ринку. Найбільш популярними системами інтелектуального аналізу даних є:
PolyAnalyst, WizWhy, Feedforward Neural Network, Elman Neural Network та ін. [1, с. 16].
Отже, основним призначенням експертної системи є розробка програмних засобів,
які при вирішенні задач, одержують результати, що не поступаються якістю й ефективністю своїх висновків людині-експерту. За сферою використання експертні системи
можна поділити на виробничі й управлінські. Виробничі ЕС дають експертний висновок по керуванню виробничими процесами та обміном знаннями, управлінські – допомагають керівнику приймати рішення та реалізувати управлінські завдання. У цілому,
як інформаційно-аналітичні системи вони здатні вирішувати не лише пошук інформації, яка є у наявності, а й отримувати нову інформацію шляхом використання правил
логічного висновку та умовиводів, що сприяє ефективному керуванню інформаційними процесами організації та здійснювати прийняття управлінського рішення.
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ВЕБСАЙТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ
ІМЕНІ Г. І. ДЕНИСЕНКА ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ КАНАЛ ТА СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ БІБЛІОТЕЧНОГО ЗАКЛАДУ
Заклади вищої освіти (далі ЗВО) є осередками формування та поширення знань, місцями де зростає майбутній кадровий потенціал української нації. Вони активно трансформуються під впливом сучасних вимог до освітнього середовища, якості освітніх
послуг, викликів інформаційного суспільства. Відповідно до трансформації навчального закладу трансформується і його бібліотека, що в сучасних умовах перетворюється у
інформаційну «магістраль», яка передбачає надання різноманітної мультимедійної інформації. Проблема використання новітніх інформаційних технологій в діяльності бібліотечних закладів, і бібліотек ЗВО, зокрема, дуже активно обговорюється в наукових
колах. Їй присвятили свої доробки такі науковці як І. Білоус, О. Воскобойнікова-Гузева, В.
Горовой, І. Давидова, О. Желай, В. Жуковський, В. Ільганаєва, Т. Колеснікова, В. Медведєва,
О. Онищенко, Т. Павленко, Л. Присяжна, Н. Тарасенко, Д. Тарасов, Т. Ярошенко та багато
інших фахівців. Модернізація сучасної бібліотеки ЗВО вбачається науковою спільнотою
у впровадженні сучасних інформаційних технологій, які сприяють використанню широкого арсеналу електронних ресурсів, одним з конструктивних елементів якого виступає
створення високоінформативного та зручного в користуванні вебсайту.
Поміж закладів вищої освіти України добре знаним є Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». Це заклад
вищої освіти інженерного профілю, заснований в Києві у 1898 р. На сьогодні це найбільший університет України за кількістю студентів з широким спектром спеціальностей для
підготовки фахівців з технічних і гуманітарних наук. Відповідно його Науково-технічна
бібліотека ім. Г. І. Денисенка, надаючи інформаційну підтримку навчальній, науковій та
виховній діяльності університету, традиційно є центром комунікації університетської
спільноти. Вона впевнено займає одне з провідних місць в інформаційно-освітньому середовищі навчального закладу. Бібліотека обслуговує 37 тисяч студентів і 8 тисяч осіб з
викладацького складу університету, зовнішніх користувачів. Фонд бібліотеки станом на
1 січня 2020 р. налічує 2 582999 примірників видань [1].
Магістральним каналом доступу до інформаційних ресурсів Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка є її вебсайт. Він одночасно виступає у якості інформаційного каналу та платформи в мережі Інтернет для розміщення необхідної інформації, надає можливість оперативно, якісно і в повному обсязі задовольняти інформаційні потреби великої
кількості користувачів. Основні вимоги до якості вебсайтів установ культури ми можемо
знайти в статті Лесі Халецької «Принципи якості веб-сайтів установ культури та науки:
європейський досвід». Вона зазначає, що ключовим принципом побудови якісного вебсайту установи культури, в тому числі і бібліотечного закладу, є орієнтація на користувача [4]. Крім того, якісний вебсайт бібліотечного закладу має ґрунтуватись на єдності дизайну всіх розділів, індивідуальному підході до різних груп користувачів, забезпечувати
доступ до інформаційних ресурсів бібліотеки людям з певними фізичними обмеженнями,
максимальній якості та обсязі наповнення інформаційними ресурсами тощо.
Вебсайт Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка повністю відповідає ключовій вимозі: він орієнований на споживацькі інтереси. Саме тому інформація про бібліотеку, її історію, співробітників знаходиться не на початку меню на головній сторінці, як у
більшості університетських бібліотек, а в його кінці. Інформацію знайти легко, але вона
не кидається в очі при першому знайомстві із вебсайтом. Першою рубрикою, що пропонується споживачеві, є інформація про навчальний процес, дослідження, ресурси бібліотеки, послуги, анонси подій, новини і вже останньою рубрикою є «Про бібліотеку». Певна
кількість найсвіжіших новин розміщується на головній сторінці, нижче основного меню.
Вони оновлюються приблизно раз на 3-4 дні в межах місяця. Решта інформації міститься
в середині основної рубрики «Новини», там же міститься і архів новин. Новини є дуже
актуальними. З огляду на введення карантинних заходів, вони в першу чергу торкають-
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ся умов онлайн навчання, віддаленого доступу до ресурсів бібліотеки, різних вебінарів,
тренінгів, що проводяться на платформі вебсайту бібліотеки через систему ZOOM.
Дизайнерське рішення вебсайту також відповідає основній вимозі: максимально
спростити та організувати пошук ресурсів бібліотеки. Воно є дуже простим, мінімалістичним, кольорове рішення є більш ніж скромним. Вочевидь, його розробники на перше
місце поставили зручність користування вебсайтом, через що його меню не має великої
кількості рубрик і оформлені вони не в кольоровому форматі. За декілька останніх років вебсайт бібліотеки зазнав певних змін. Його розробники пішли шляхом спрощення
оформлення сайту задля збільшення його інформативності.
Надзвичайно важливою функцією вебсайту є можливість отримати онлайн довідку від
чергового консультанта. Такі онлайн вікна існують на головній стронці вебсайту і практично в кожній з рубрик. Крім того окремі рубрики вебсайту дають можливість направити
на електронну пошту бібліотеки (library@library.kpi.ua) запити за певною усталеною формою. Там же розміщується інформація про відповідальних осіб та їх електронні адреси.
Вебсайт надає можливість швидкого виходу в соціальні мережі, де розміщені сторінки бібліотеки університету: Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Ютуб. Бібліотека почала активно користуватись ними для популяризації своїх інформаційних ресурсів починаючи
з 2008 р. Вебсайт бібліотеки має дві мови: українську та англійську. При вході на вебсайт
відкривається українське меню, але перехід на іншу мову здійснюється швидко через
«мовне вікно» на головній сторінці. Можливостей для організації роботи людей з особливими потребами немає, щоправда восени 2017 року була розроблена Стратегія розвитку Бібліотеки КПІ на 2017–2020 рр., що передбачає доступ до всіх бібліотечних ресурсів та послуг із урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями [3].
Використанню традиційних ресурсів бібліотеки сприяє електронний каталог бібліотеки, що доступний у онлайн режимі 24/7/365 та містить інформацію про всі видання
загалом та про окремі примірники (http://opac.kpi.ua/). Електронний каталог функціонує з 1987 року. Він відображає та розкриває склад та зміст традиційних фондів НТБ.
Станом на 1 січня 2020 р. електронний каталог включав 609 358 бібліографічні записи:
всі книги, що надійшли з 1987 року до теперішнього часу, 75% надходжень до фонду в
період з 1977–1986 рр. [1]. Пошук матеріалів у електронному каталозі може здійснювати
будь-який користувач Інтернету, незалежно від того, записаний він до бібліотеки чи ні.
В бібліотеці функціонує локальна комп’ютерна мережа на основі програмного забезпечення «ALEPH». Доступ до неї можливий, як через вебсайт бібліотеки, так і через
гіперпосилання з офіційного вебсайту навчального закладу. Через вебсайт бібліотеки
(рубрика меню «Ресурси») організовано доступ до 75 повнотекстових, реферативних і
бібліографічних баз даних, як передплатних так і відкритого доступу. Користувачі бібліотеки мають можливість працювати з повнотекстовими базами даних: компанії «EBSСO»
(11 баз даних), міжнародних реферативних та наукометричних баз даних Scopus та Web
of Science, що містять повнотекстову та реферативну інформацію, української бази законодавчих актів «Ліга-Закон», повнотекстової колекції підручників видавництва «Центр
навчальної літератури» CulOnline тощо.
Бібліотечний відділ університету можна назвати соціально відповідальним, про що
свідчить інформація, розміщена на вебсайті НТБ. Головна сторінка інформує про місію
та цілі бібліотеки, про джерела закупівлі літератури та шляхи доступу до баз даних, державні грошові фонди, що виділяються на передплату або купівлю літератури, містить
звіти про діяльність бібліотеки за минулі роки.
Отже, наявність добре організованого вебсайту Науково-технічної бібліотеки
ім. Г.І. Денисенка, є одним із чинників популярності даної бібліотечної установи серед
споживачів бібліотечних ресурсів. Тільки за 2019 р. кількість звернень до вебсайту бібліотеки через мережу Інтернет склала 3953777, при зареєстрованій кількості читачів
34892 особи [2]. Бібліотека використовує всі наявні інформаційні технології для забезпечення рівного, нічим не обмеженого доступу до інформаційних фондів установи та її
інформаційно-аналітичних продуктів, постійно вдосконалюючи як інформаційне наповнення вебсайту, так і його структуру.
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РОЛЬ РОЗВІДУВАЛЬНОГО СПІВТОВАРИСТВА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
За останні два десятиліття служби безпеки та розвідки Великобританії вийшли з абсолютною таємниці, в якій вони були приховані під час холодної війни. Служба безпеки
(МІ-5), що відповідає за боротьбу з тероризмом і контррозвідкою, зробила найзначніші
кроки в цьому напрямку. Це в значній мірі є наслідком необхідності завоювати довіру
суспільства. Ролі Секретної розвідувальної служби (SIS / MI6) – служби зовнішньої розвідки, штабу урядового зв’язку (GCHQ), служби розвідки сигналів залишаються набагато
більш непрозорими. Проте, з середини 1990-х років всі три з цих установ перебували під
контролем парламентаріїв, що дозволило пролити більше світла на їх роль та можливості у забезпеченні зовнішньої політики держави [1, с. 13].
На сьогоднішній день співтовариство спецслужб Великобританії є найбільш потужним і професійно підготовленим серед аналогічних служб західноєвропейських країн.
Основними організаціями є Секретна розвідувальна служба (SIS або MI-6), Служба безпеки (MI-5), Штаб урядового зв’язку (GCHQ) і Оборонна розвідка (DI). Працівники спецслужб таємно працюють по всьому світу, щоб зробити Великобританію безпечнішою та
збільшити добробут країни. Як зазначається на офіційному сайті, у SIS працюють офіцери по всьому світу. Вони тісно співпрацюють з іншими спецслужбами Великобританії
– MI5 і GCHQ, а також з державними відомствами. Вони таємно працюють за кордоном,
щоб збирати інформацію від людей і організацій. Поряд з GCHQ і MI5, SIS відповідає за
більшу частину оперативної розвідки і безпеки в Великобританії [2].
Механізм в центрі уряду також грає важливу роль. До них відносяться Об’єднаний
комітет з розвідки (JIC), підтримуваний Об’єднаної розвідувальною організацією, який
оцінює необроблені відомості, зібрані агентствами, і представляє їх міністрам для ефективного прийняття рішень при стратегічному управлінні розвідувальної політикою і
міжнародним урядом. Об’єднаний комітет з розвідки знаходиться в Кабінеті міністрів
і відповідає за оцінки і брифінги для розвідників, які розглядають як тактичні, так і
стратегічні питання, важливі для національних інтересів, в першу чергу в галузі безпеки, оборони і закордонних справ. Голові конкретно доручено забезпечити, щоб комітет
здійснював моніторинг і завчасно попереджав про розвиток прямих і непрямих погроз
в цих областях. Вони також надають урядовим міністрам і старшим посадовим особам
оцінки, які, мабуть, вимагають оперативних, планових або політичних дій [5].
Спецслужби Великобританії розрізняють три основних напрямки для забезпечення
зовнішньої та внутрішньої безпеки держави:
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1) Боротьба з тероризмом – припинення терористичних атак в Великобританії та за
кордоном і підтримка союзників
2) Руйнування ворожої державної діяльності - усунення загроз з боку ворожих і злісних держав, сприяння процвітанню Великобританії і вплив на міжнародні відносини
3) Кібер – просування і захист кібернетики Великобританії і використання кібер-досвіду для зменшення загроз [2].
Вплив в цих областях зменшує серйозну і організовану злочинність, запобігає поширенню ядерної та хімічної зброї і підтримує міжнародне правопорядок.
Розглядаючи роль спецслужби МІ-5 можна виділити те, що вона розслідує погрози
шляхом збору, аналізу та оцінки розвідданих, протистоїть конкретним загрозам, роблячи дії, коли це необхідно та консультує уряд і інших осіб у міру необхідності про характер загрози і про відповідні захисні заходи безпеки. Щодо ролі МІ-6, то це збір, обробка
секретної інформації політичного, економічного, соціального, військового, науково-технічного й релігійного характеру та проводження операції за кордоном з метою запобігання та виявлення серйозних злочинів, а також сприяння та захист національній безпеці та економічному добробуту Великобританії [3, с. 10; 4].
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УКРАЇНА ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОВІДНИХ
ІНОЗЕМНИХ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ
Для зміцнення своїх позицій на міжнародній арені та покращення іміджу, Україні
важливо розуміти, як нас бачать у світі, чути і реагувати на побажання та перестороги,
які звучать від впливових суб’єктів міжнародних відносин. Серед різного роду акторів
важливу роль відіграють аналітичні центри (англійською – «think tanks»). В розвинених
західних країнах аналітичні центри є проміжною ланкою між суспільством та урядом,
їх навіть називають п’ятою гілкою влади, вони є важливими центрами продукування
аналітичних матеріалів та стратегічних напрямів політики для подальшого прийняття
політичних рішень. Крім того, в сьогоднішньому світі громадянське суспільство та аналітичні центри стають все більш глобальними і можуть здійснювати важливий вплив
навіть самостійно. Провідні аналітичні центри можуть чинити великий вплив на вироблення урядами рішень і на стан світу у різних сферах [1, с. 51].
У світі існує безліч аналітичних центрів різного спрямування, але саме для даного
дослідження були обрані центри, що безпосередньо займаються аналітикою в сфері міжнародних відносин. Базою для дослідження було обрано широко визнаний світовий рейтинг аналітичних центрів «Go to Think Tank Index Report», який щорічно публікується
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Пенсільванським університетом в рамках програми «Аналітичні центри і громадянське
суспільство» [2]. Рейтинг базується на широкомасштабному опитуванні представників
аналітичних центрів, а також експертів у різних галузях. Враховуючи географічне та тематичне різноманіття аналітичних центрів, в рейтингу вони розбиті на окремі субрейтинги за регіонами та напрямками роботи. Виходячи з цього, для аналізу ми обрали
5 аналітичних центрів які входить до топ-5 найкращих світових аналітичних центрів по
версії вищезгаданого рейтингу за 2019 рік. Враховуючи специфіку та тематику дослідження, з географічної точки зору, для дослідження ми обрали 3 європейські аналітичні
центри та 2 американські. Це Bruegel (Бельгія), Chatham House (Велика Британія), French
Institute of International Relations (Франція) та два центри які визнавались найкращими
з 2017 по 2019 роки – Brookings Institution (США) та Carnegie Endowment for International
Peace (США) [2, с. 58–59].
Дослідницькі центри Сполучених Штатів завжди приділяли значну увагу українському питанню, особливо протягом останнього року, враховуючи гучний резонанс в світовій спільноті мав скандал з імпічментом Трампа, за участі українського новообраного
президента. Протягом останнього року Україна згадувалась американськими аналітичними центрами в контексті стосунків Росії з Заходом, також часто зустрічались статті
про президентські та парламентські вибори, а потім вже про політику та реформи новообраного президента – В. Зеленського [3, 4].
Європейські аналітичні центри дещо відстають в порівнянні з США, по кількості публікацій. Це досить дивно, враховуючи те, що географічно і ідеологічно ми є ближчими
з ЄС, і саме з ними підписана угода про асоціацію. Серед європейських країн найбільшу
увагу Україні приділяють британські аналітичні центри, зокрема Chatham House, за останній рік вони випустили більш ніж 100 публікацій з згадками про Україну. Британські
центри більш сфокусовані на реформах в Україні, також вони часто публікували статті
про президентські та парламентські вибори і набагато рідше про українсько-російський
збройний конфлікт [5].
Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що Україна однозначно присутня в
порядку денному впливових аналітичних центрів світу. Найбільше уваги Україні приділяють аналітичні центри США та Північно-Західної Європи. Україна сприймається світом
через призму повільних реформ, новообраного президента-коміка та все ще існуючої загрози миру, через російсько-український зброєний конфлікт. У 2019 році в експертних
обговореннях тема російсько-української війни почала витіснятись дискусіями на рахунок президентських і парламентських виборів, подальшого реформування країни через
прихід нової влади, та передбаченнями про те як зміна політичної еліти України вплине
на ситуацію в регіоні та Європі загалом.
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НЕГАТЫЎНЫЯ ЭФЕКТЫ МЕДЫЯТЫЗАЦЫI:
КАГНІТЫЎНА-КАМУНІКАТЫЎНАЕ ВЫМЯРЭННЕ

Iнтэрнэт акумуляваў у сабе функцыі публічнай прасторы пачатку XXI ст., стаў падмуркам для новых формаў камунікацыі, сацыяльных стасункаў і спецыфічнага ўплыву
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на індывіда і масавую свядомасць. Адбыўся пераход сістэмы медыя ў рэжым інтэрактыўнасці, ўзрастання камунікатыўнай аўтаномнасці суб’ектаў сімвалічнай вытворчасці, плюралiзацыi і віртуалізацыі. Інтэрнэт-медыя адрозніваюцца ад традыцыйных СМІ
мадэлямі арганізацыі і вытворчасці інфармацыі. Раней лічылася, што нешматлікія агульнадаступныя медыя валодаюць аўтарытэтам, заслугоўваюць даверу, распаўсюджваюць
інфармацыю, якая можа быць успрынята як «праўда». Сёння існуе вялікая колькасць
медыякрыніц – узнікае неабмежаваная колькасць «праўд». Сацыяльна-сеткавая структура інтэрнэт-прасторы спрыяе пастаяннаму спараджэнню і памнажэнню, трансляцыі і
«расшэрванню» інфармацыі незалежна ад яе якасці і праўдзівасці. «Смеццевыя навіны»,
вірусны кантэнт, інтэрнэт-мемы эфектыўна распаўсюджваюцца. Па меры росту папулярнасці сацсетак Інтэрнэту месца ключавога рэсурсу ва ўмовах пераходу да лічбавай
эканомікi займае ўвага. У сітуацыі прынцыповай множнасці навін, рэкламы і клiкбэйтынга найбольшую каштоўнасць набывае іх здольнасць прыцягнуць і ўтрымаць погляд
рэцыпіента. Эканоміку ўвагі таксама называюць «эканомікай лайка», «хайпаномiкай»:
лайк становіцца свайго роду інтэрнэт-валютай (паспяхова манетызуецца), а хайп – інструментам атрымання неабходнай увагі і папулярнасці, запатрабаванасці ў публічным
полі.
Эканоміка ўвагі і Big Data шмат у чым вызначаюць функцыянаванне адзін аднаго. У
2011 г. была апісана з’ява ізаляцыі інтэрнэт-карыстальніка ад навакольнай медыйнай
прасторы ў персоналiзаванай інфармацыйнай сетцы (E. Pariser), якая з’яўляецца прадуктам алгарытмаў ранжыравання адказаў на яго пошукавыя запыты і асаблівасцяў
стужкі навінаў (т. зв. інфармацыйная «рэха-камера» або «інфармацыйны кокан») [1].
Алгарытмы падладжваюць інфармацыю пад запыты і інтарэсы карыстальніка, у выніку ён атрымлівае рэкамендацыі да спажывання таго інфармацыйнага кантэнту, які адпавядае яго ідэалагічным, палітычным, культурным перавагам, а кантэнт, які ўступае ў
канфлікт з яго густамі і перакананнямі адсейваецца. Ствараецца эфект «рэха-камеры»:
інфармацыя распаўсюджваецца ў супольнасці людзей блізкіх поглядаў, не выключана
яе скажэнне, перабольшванне, надзяленне эмацыйнымі адценнямі сэнсаў, і ў далейшым
яна ўспрымаецца як праўдзівая, складваецца ўражанне пра яе распаўсюджанасць, агульнапрынятасць.
На падставе зафіксаванай медыяактыўнасці індывіда адбываецца збор і сістэматызацыя персаналізаваных дадзеных аб яго паводзінах, адносінах, сувязях, каштоўнасцях
і перакананнях. Гэта эмпірычная база для рэкамендацыі яму інфармацыйных прадуктаў, уключаючы прапаганду, палітычную рэкламу, камерцыйныя прапановы і г. д Такія
ўмовы спрыяюць кагнітыўным атакам ў інфармацыйных войнах, ўздзеянню на масавую свядомасць і астратэрфiнгу. З прычыны сваёй масавай накіраванасці інфармацыя
ў Інтэрнэце спрашчаецца і часта з’яўляецца варыянтам суб’ектыўнай інтэрпрэтацыі ў
прыватных мэтах – эмацыйна афарбаванай, ацэначнай, няпоўнай, скажонай, далёкай ад
«ісціны факту».
Характарызуючы ўздзеянне сучаснай медыясферы на грамадства, часта
выкарыстоўваюць паняцці палітыкі постпраўды або постфактуальнай палітыкі, сутнасць якіх зводзіцца да медыйнага замяшчэння ў грамадскай свядомасці той ці іншай падзеі яго сацыяльна-сканструяваным вобразам, створаным так, каб заклікаць да эмоцый
і асабістых перакананняў, а не да розуму і крытычнага мыслення. Дж. Александер піша:
«Именно смыслы обеспечивают чувство шока и страха, а вовсе не события сами по себе»
[2, с. 17–18]. Ён падкрэслівае, што фактычныя падзеі – «это одно дело, а репрезентация
этих событий – совсем другое» [2, с. 17–18]. Рэцыпіент, жадаючы пазбавіцца ад «наіўнага»
погляду на медыярэальнасць, мусiць усвядоміць неабходнасць дакладна размяжоўваць
фактычную падзею і яе рэпрэзентацыю ў медыя, разумець камунікатыўную прыроду
медыяпадзеі. Гэта неабходнае распазнаванне не есць імпліцытным для абывацельскай
свядомасці: карыстальнiк бачыць не толькі нейкі журналісцкі мэсэдж, але і ўцягнутасць
у медыяпрастору іншых, іх рэакцыі.
Чым адрозніваецца навіна ў падачы класічнай журналістыкі і ў новых медыя? У апошнім выпадку візуалізуецца не толькі само паведамленне пра медыяпадзею, але і рэакцыі
на яе іншых карыстальнікаў. Медыяпадзея «абрастае» каментарамі, якія паказваюць
рэакцыі і інтэрпрэтацыі іншых. Паведамленне можа спараджаць веер новых выяўленых
уражанняў і ідэй. З аднаго боку, гэта магло б прыцягнуць карыстальніка да фарміравання свайго пункту гледжання, з другога – правакуе, не ўнікаючы ў дэталі, проста даведацца пра існаванне тых ці іншых поглядаў. Так узнікае мазаіка мноства «праўд», высвятлiць
праўдзівасць кожнай з якіх цяжка з прычыны недахопу часу, а часам і жадання. Істотна
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размываецца ўяўленне аб нейкай адзінай фактуальнай праўдзе, яна замяняецца меркаваннямi. Карыстальнік слізгае па паверхні множных інтэрпрэтацый.
За ўплыў на аўдыторыю са СМІ канкуруюць інтэрнэт- iнфлюэнсеры – лідэры меркаванняў у сацыяльных медыя, блогеры, свецкія персанажы і iнш Часта менавіта хайп,
ажыятаж і скандал выкарыстоўваюцца імі для прыцягнення ўвагі. Яны ўздзейнічаюць
на эмацыйны складнік аўдыторыі, ствараюць публічныя канфліктныя сітуацыі, правакацыі, робяць упор на вірусныя механізмы распаўсюджвання інфармацыі i. г. д. Значнай
становіцца здольнасць прыцягнуць і ўтрымаць увагу, а не вырабіць якасны з культурнага і інтэлектуальнага пункту гледжання інфармацыйны прадукт.
Значэнне ўздзеяння iнфлюэнсераў, знаходжанне ў інфармацыйнай рэха-камеры,
ўплыў палітыкі постпраўды, пастаяннае знаходжанне ў патоках інфармацыі і некантралюемы фабiнг, а значыць і дэфіцыт часу, прыводзяць да таго, што інфармацыя з медыя
ўспрымаецца не дастаткова рэфлексіўна. Замест яе асэнсавання карыстальнік атрымлівае наступную порцыю інфармацыі. У выніку – інфармацыйная перагрузка, деканцэнтрацыя ўвагі, фрагментарнасць ўспрымання медыярэчаіснасьці. Чалавек з такім тыпам
мыслення аказваецца практычна бяссільным перад дэзінфармацыяй, прапагандай і
фэйкавымi навінамi. Містыфікацыі або мiзінфармацыя ў Сетцы могуць выглядаць нават
прывабна, выклікаць жаданне паверыць у іх. Давер становіцца другім значны рэсурс у
лічбавай эканоміцы медыятызаванаго соцыўма.
Значны крок да павышэння ўзроўню мед iакампетэнтнасцi – выпрацоўка ўмення
вылучаць інтэрнэт-фэйкі. Паўстае пытанне – якім медыяктарам можна давяраць? Захавалася праблема рудыментарнага даверу да інфармацыі, што транслюецца СМІ, і ён
інэрцыйна пераносіцца на новыя медыя. Друкаванаму слову працягваюць верыць толькі таму яно з’яўляецца такім, гэта ж адносіцца да відэа- і аўдыёсюжэтаў. Аднак так могуць распаўсюджвацца загадзя ілжывыя, памылковыя, скажоныя ці няпоўныя звесткі, і
перад шараговым інтэрнэт-карыстальнікам ўстае неабходнасць фактчэкiнга, якi раней
ўскладаўся на прафесійных журналістаў. У сучасных медыяадукацыйных праектах важная роля адводзіцца ўменню адрозніць навіну, што асвятляе падзею, ад той, якая канструюецца зыходзячы з суб’ектыўных запытаў медыяактара. Ключавая ідэя большасці
такіх праектаў – значнасць крытычнага мыслення для адэкватнага арыентавання ў сучасным медыяасяроддзі.
З боку дзяржавы, грамадзянскай супольнасці і адукацыйных інстытутаў неабходная
выпрацоўка адэкватных механізмаў супрацьстаяння псіхолага-кагнітыўным скажэнням,
маніпуляцыям масавай свядомасцю і кіраваннем грамадскай думкай у Сетцы. Праблема
уяўляецца вельмі важнай у кантэксце нацыянальнай інфармацыйнай бяспекі. Медыяадукацыя бачыцца адным з найбольш эфектыўных інструментаў у гэтай галіне. Яна дазваляе дасягнуць мэтаў «інфармацыйнай детаксікацыі» і захавання правілаў «лічбавай гігіены», не звяртаючыся да радыкальных стратэгій медыяаскетызма і эскапiзма. Са свайго
боку, ключавое значэнне ў медыяадукацыйных практыках мае фарміраванне і развіццё
крытычнага мыслення. Важна развіваць праекты па павышэнні ўзроўню медыяпісьменнасцi, пашырэнню уяўленняў пра спецыфіку сучаснай медыясферы, развіццю ўмення
аналізаваць інфармацыю і крытычна ўспрымаць медыятэксты, распазнаваць маніпулятыўныя прыёмы. Гэтыя практыкі не проста ўзброяць карыстальніка інструментам
ідэнтыфікацыі дэзінфармацыі, але і ўзмацняць практычныя навыкі ў названай галіне.
Прадуктыўнай можа быть інтэграцыя ў курсы, якія развіваюць крытычнае мысленне,
практыкаванняў медыяадукацыйнага характару, прыкладаў крытычнага аналізу інфармацыйнага кантэнту і г. д. У выпадку недастатковага інкарпаравання медыяадукацыі ў
навучальны працэс у школе і ВНУ, а таксама дэфіцыту часу рашэнне можа быць кампрамісным – акрамя тых канструктыўных крокаў, якія ўжо робяцца, прыкладаць намаганні
па фарміраванні і развіцці навыкаў крытычнага мыслення ў ходзе вывучэння грамадскіх дысцыплін, класных гадзін, у курсе забеспячэння бяспекі жыццядзейнасці чалавека і iнш., па магчымасці выкарыстоўваць медыякантэнт у якасці матэрыялаў у курсах,
прысвечаных развіццю крытычнага мыслення.
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СПІВПРАЦЯ БІЗНЕСУ ТА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Одним із ключових завдань сьогодення для України є розвиток вищої освіти як пріоритетного та стратегічного ресурсу держави, адже стан освітнього розвитку впливає
на політичний, соціальний, економічний, культурний статус країни і, що найголовніше,
на перспективність її функціонування. Останнім часом помітне беззаперечне зростання залежності усіх сфер економіки від наявності кваліфікованих високоосвічених працівників, якості їхньої роботи та впровадження розроблених ними різних інноваційних
продуктів. Доступ до отримання вищої освіти є важливим чинником соціального становлення суспільства, а її покращення вважається стратегічним завданням, оскільки сприяє
формуванню перспективних напрямів розвитку усіх галузей економіки, науки, культури.
З огляду на це, на державному рівні розробляються стратегії щодо вдосконалення системи формування і надання вищої освіти.
Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 рр.,
вагомими проблемами розвитку системи вищої освіти в нашій державі є часткова невідповідність освітніх послуг вимогам суспільства, запитам особистості, потребам ринку
праці, а також невідпрацьованість ефективної системи працевлаштування випускників закладів вищої освіти, їх професійного супроводження, недостатня пристосованість
структури та змісту надання вищої освіти до сьогоднішніх потреб ринку праці [2]. Поряд
із цим, у сучасному світі дуже швидко розвиваються наукові технології і бізнес-структури відіграють у цьому процесі значну роль. Університети швидко збагнули користь
співпраці з бізнесом, адже таким чином університет як осередок підготовки кваліфікованих спеціалістів, перебуває на піку світових економічних і освітніх тенденцій. Це, в свою
чергу, дає можливість не тільки успішно інтегрувати партнерські структури в освітній
процес, але і продовжувати роботу з комерціалізації власних розробок. Також, університет досить чітко бачить поточні пріоритети і запити компаній, відповідно до чого формує частини навчальних програм, курсів, практики [4].
Процес практичної комунікації власне українських університетів із представниками
бізнесу відбувається за кількома основними напрямками.
Найпоширенішою формою співпраці бізнес-організацій з університетами є допомога в організації виробничої практики (стажуванні) студентів, яку реалізує 71% підприємств. Залучення студентів до роботи на підприємстві практикують лише 32% підприємств [3, с. 305].
Ще один напрям – ярмарки вакансій. У таких заходах можуть брати участь як великі,
так і малі компанії. Серед переваг для бізнесу від такої форми співпраці: можливість налагодження відносин з навчальним закладом, вихід на інші форми співробітництва, презентація компанії як роботодавця студентській аудиторії. Для закладів освіти ярмарок
вакансій є своєрідним показником успішності співпраці з роботодавцями, можливість
продемонструвати студентам масштаби взаємодії з компаніями, підкреслити, що університет не лише надає можливість отримати освіту, а й сприяє працевлаштуванню [1, с. 9].
Окремим видом співпраці бізнесу та університетів є спонсорство в рамках конференцій, круглих столів, форумів. Воно дає можливість підприємствам і компаніям презентувати власний бренд та з професійної точки зору оцінити і послухати студентів як потенційних працівників.
Цікавою формою співробітництва є також проведення днів відкритих дверей в університетах, де майбутні студенти можуть ознайомитися з усіма перевагами навчання в
тому чи іншому навчальному закладі. Також на цих заходах зазвичай оголошується інформація про підписані угоди з бізнес-організаціями та перспективи працевлаштування
випускників.
Одним із перспективних напрямів співпраці може слугувати організація лабораторій, наукових центрів, базових кафедр. За такого співробітництва університет отримує
сучасне обладнання, розвиваються нові напрями роботи зі студентами, а роботодавці
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таким шляхом отримують можливість підготовки кадрів відповідно до специфіки компанії. Наукові центри та лабораторії дають змогу бізнесовим структурам відбирати кращих студентів, надавати їм місце для проходження практики (стажування), згодом надати повноцінне робоче місце [3, с. 308].
Ще однією перспективною формою кооперації є читання ознайомчих лекцій представниками бізнесу для студентів університетів. Це дозволяє урізноманітнити навчальний процес, додати практичного характеру теоретичним матеріалам. Компанії у такий
спосіб можуть представити себе студентам [1, с. 9].
Отже, дуже важливо розробити в університетах такі економіко-організаційні механізми, які здатні підвищити науковий та інноваційний потенціал комерційних підприємств. Все це говорить про необхідність постійного прямого співробітництва структур
бізнесу і університетів, що сприяє досягненню господарського, культурного процвітання, закладає основи успішного розвитку суспільства загалом.
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ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ ДИТЯЧИХ ОБЛАСНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
Інтернет-простір є засобом формування специфічного різновиду комунікацій –
Інтернет-комунікацій – взаємодії комунікантів, що реалізується на основі комунікативного Інтернет-каналу. Інтернет на сучасному етапі впливає на культурну та соціальну
інфраструктури суспільства. Інтернет-комунікаціям притаманний соціальний характер,
вони розширюють можливості спілкування і взаємодії від міжособистісної комунікації
до взаємодії за допомогою інформаційних мереж у межах глобального інформаційного
простору [2].
З огляду на вищезазначене, особливої актуальності набуває робота бібліотечних
установ, зокрема, обласних дитячих бібліотек України, у напрямі опанування сучасними
веб-сервісами і додатками, розширення інформаційної присутності в електронному комунікативному середовищі.
Українські дослідники приділяють значну увагу широкому колу питань, пов’язаних
із інтеграцією бібліотек до веб-простора. Питанням визначення ролі і місця бібліотек у
цифровому просторі приділяють значну увагу К.С. Бережна [1], С. Гарагуля [3], Н.М. Кушнаренко [5], О.Ю. Мар’їна [6]. Н.П. Пасмор і Н.М. Фролова [7] розглядають питання управління веб-сайтом, підкреслюють важливе значення Інтернет-представництва як ефективного засобу їх позиціонування й оперативної комунікації. Є.В. Кулик [4] звертає увагу
на активну роботу українських бібліотек над формуванням віртуального бібліотечного
простору для задоволення користувацьких потреб з використанням найбільш зручних
комунікаційних каналів, серед яких сайти, блоги, сторінки та/або групи у популярних
серед користувачів соціальних мережах тощо. Однак, Інтернет-комунікації обласних
дитячих бібліотек України залишаються малодослідженими. Завданням дослідження є
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вивчення практики організації обласними дитячими бібліотеками електронних комунікацій, їх структури, формування висновків і рекомендацій з розвитку бібліотеками цифрових комунікацій.
Основними каналами комунікації обласних бібліотек для дітей виступають бібліотечні сайти, бібліотечні блоги, сторінки бібліотеки в соціальних мережах, а також інтернетпосилання, лінки, банери, за допомогою яких встановлюється зв’язок бібліотечних сайтів (блогів) з Інтернет-представництвами інших культурних, освітніх, владних, суспільних
установ. 21 обласна дитяча бібліотека України мають власні сайти, Одеська обласна дитяча бібліотека представлена російськомовним блогом. Більшість сайтів відзначаються
достатньою інформативністю, простою, зручною навігацією, частина сайтів має меню. На
сайтах частини бібліотек відсутня можливість інтерактивного спілкування, не представлені електронні форми для зворотного зв’язку, а отже бібліотеки позбавляють себе можливості покращення ефективності своєї діяльності з урахуванням потреб користувачів.
Натомість, на сайтах деяких бібліотек подані електронні форми зворотного зв’язку: сайти
Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької обласних бібліотек для дітей, кожна рубрика сайту Херсонської обласної бібліотеки для дітей; гостьова
книга представлена й на сайті Чернігівської, Сумської обласних бібліотек для дітей.
Слід відзначити недоліки інформаційного наповнення сайтів. Наприклад, частина
рубрик сайту Дніпропетровської обласної бібліотеки для дітей не має інформаційного
наповнення. Інформаційною родзинкою сайту є короткі відеоролики різної тематики
(структура бібліотеки, реклама нових книг, відеоогляд книг, ролики, присвячені патріотичному вихованню, презентація роботи клубів «Моє серденько», «Жирафчик» тощо),
які можна переглянути як на сайті, так і на каналі YouTube. З іншого боку, такий підхід
характеризується певною одноманітністю подачі інформації.
Через лінки, банери, Інтернет-посилання сайти бібліотек встановлюють інформаційно-комунікаційний зв’язок з блогами бібліотек, акаунтами бібліотек у соціальних мережах, сайтами низки установ різного характеру, серед яких – бібліотеки, музеї, театри,
освітні заклади, ЗМІ, видавництва, книготоргівельні організації, центральні та місцеві
органи влади, соціальні партнери тощо. Кількість таких мережевих комунікацій різниться від бібліотеки до бібліотеки, очевидна відсутність системного підходу, загальної
концепції розвитку бібліотек у цифровому просторі, єдності підходів до побудови цифрової інформаційно-комунікаційної мережі.
Більша частина обласних бібліотек для дітей (15) мають від одного до п’ятнадцяти
блогів, які відрізняються різноманітністю тематики: популяризація читання (для дітей
різних вікових категорій); презентація дитячої творчості; читання та розваги; фахова
інформація, професійний розвиток бібліотекарів тощо. За терміном дії більшість блогів є актуальними, мають відповідні рубрики, повідомлення різної форми (текстові, відео, аудіо, фото), функцію пошуку блогом, електронні форми для коментування постів,
можливість перекладу, архів, банери або лінки для переходу на бібліотечні сайти, блоги,
сайти партнерів, містять статистику (кількість переглядів, кількість постійних читачів).
Остання дозволяє визначити відносну ефективність функціонування блогу. Однак зробити це не завжди можливо, оскільки не всі блоги подають статистику.
Існує тенденція до створення спільних, корпоративних веб-ресурсів обласними бібліотеками для дітей. Прикладами таких ресурсів є блог бібліотек для дітей Дніпропетровщини «Родзинки Придніпров’я» http://dnlibrary.dnepredu.com/uk/site/rodzinkipridniprovya.html; регіональний сайт дитячих бібліотек Харківської обл. блог «Бібліомістечко» http://bibliomiste4ko.kharkiv.ua/; проект НБУ для дітей «Почитайко» http://chl.
kiev.ua/pub/Home/Index, в якому взяли участь й обласні бібліотеки для дітей, зокрема
Миколаївська, Дніпропетровська, Хмельницька, Рівненська, Миколаївська й інші.
Ще одним комунікаційним каналом є Інтернет-представництв обласних бібліотек
для дітей у соціальних мережах. Як правило, сторінки бібліотек у соціальних мережах
створювалися пізніше, ніж блоги відповідних бібліотек. Зокрема, сторінки обласних
дитячих бібліотек у мережі Facebook створювалися приблизно від 2011 р. Однак не всі
бібліотеки розміщують на сайті відповідне посилання про представлення бібліотеки у
тій чи іншій соціальній мережі. Частина бібліотек (10) представлені одночасно в двох
соцмережах, три бібліотеки представлені в чотирьох, три – в трьох, чотири – в одній і
одна бібліотека – у п’яти соціальних мережах. Деякі бібліотеки мають більше, ніж одну
сторінку в соцмережі. Наприклад, дві сторінки у соціальній мережі Facebook мають
Львівська обласна бібліотека для дітей (, https://www.facebook.com/pg/ecobiblioteka/
posts/?ref=page_internal); Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка
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(https://www.facebook.com/Хмельницька-обласна-бібліотека-для-дітей-імені-ТГШевченка-1366852629996612/, https://www.facebook.com/Flashbook-від-хмельницької-бібліотеки-для-дітей-імені-ТГШевченка-597659847103816/) тощо.
Отже, провідною тенденцією є постійне розширення Інтернет-представництв бібліотек і охоплення комунікаційними каналами якомога більшої кількості установ і організацій для створення комфортного, інформаційнонасиченого простору взаємодії різних
груп користувачів. Однак, відсутність відповідних програм, концепцій розвитку бібліотек у цифровому просторі надає цьому процесу рис безсистемності, певної хаотичності.
Прогресуючою тенденцією є створення бібліотеками блогів і сторінок у соціальних мережах, що активізує комунікаційні можливості, сприяє повнішій реалізації інформаційно-комунікаційної, освітньої, просвітницької, виховної та інших притаманних бібліотекам функцій у суспільстві. На популярність Інтернет-представництв обласних бібліотек
для дітей впливають (іноді негативно) нерегулярність оновлення інформації, іі неактуальність, а також відсутність електронних форм оцінки ефективності функціонування
сайтів, блогів (або інформації про проведення подібних досліджень). З метою підвищення зручності та простоти доступу до бібліотечного цифрового простору може бути запропоновано створення єдиної точки доступу до Інтернет-представництв бібліотек.
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ:
АДАПТАЦІЯ ДО УМОВ СЬОГОДЕННЯ
В сучасному світі з кожним роком спостерігаємо значний прорив в галузі комунікаційних мереж та сучасних технологій, глобальність інформаційних процесів. Глобальні
мережі радикально змінили характер суспільних зв’язків, інформаційного обміну, а разом з тим і якість та кількість діалогових форм, обміну інформацією в буденних контактах людини, соціальних групах, структурах.
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Розвиток нової формації суспільства, що базується на знаннях та інформації, зумовлює оновлення суспільної місії сучасної наукової бібліотеки та реалізації її функцій як
інформаційно-знаннєвого центру, що забезпечує інформаційне підґрунтя процесу суспільних трансформацій.
Розглядаючи наукову бібліотеку як когнітивний ресурс соціуму, слід наголосити, що
для установи притаманна така модель управління знаннями як ресурсом, складовими
якої є:
− створення нових знань;
− інформаційна аналітика знань;
− використання наявних знань;
− втілення знань у продуктах і послугах;
− передача наявних знань;
− забезпечення доступу до необхідних знань;
− збереження знань;
− підтримка цілісності знань;
− захист знань від зовнішніх і внутрішніх загроз;
− структуризація, кодифікація та ідентифікація знань [1].
Тобто, бібліотеки зберігають соціальну пам’ять та інтелектуальний капітал людства,
які користувач отримує з бібліотечного фонду. Сучасні засоби електронної комунікації,
що використовуються в бібліотечному сервісі дозволяють йому отримати ці знання в
оперативному режимі в потрібному вигляді та комфортному для користувача місці.
Проблема створення й організації комфортного інформаційного середовища в бібліотеці сьогодні є одним з актуальних завдань бібліотечно-інформаційної теорії та практики, яка, у свою чергу, значно покращує бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів.
З появою мережі Інтернет інформація припинила своє існування лише на фізичних
носіях і тепер може передаватися в будь-якій формі. Наукова бібліотека КНУКіМ використовує всі інформаційно-комунікаційні технології задля посилення власних позицій
серед традиційних установ. У 2015 році розроблено веб-сайт бібліотеки, де користувачі
можуть ознайомитися зі структурою установи, скористатися електронним каталогом,
замовити віртуальну довідку, відвідати віртуальні виставки, переглянути медіа продукти (бібліотрансормер, буктрейлери, лонгріди, електронні журнали тощо) та ін. Також
зазначу, що розвиток електронного каталогу триває з 2012 року на базі програмної системи комплексної автоматизації «УФД/Бібліотека» і наразі нараховує понад 330 тис. записів.
Оскільки бібліотека має статус наукової та свою діяльність нерозривно пов’язує з навчальним та освітнім процесами, значна робота проводиться на підтримку академічної
доброчесності. Співробітники проводять консультації для дослідників з питань перевірки на унікальність текстів, здійснюють перевірку рукописів та формування звітів у системі Unicheck. Задля підвищення інформаційної грамотності проводяться різноманітні
заходи для студентів, аспірантів та викладачів, що присвячені ознайомленню з правилами цитування та оформлення наукових текстів відповідно до вимог наукометрії.
Значну частину роботи наукової бібліотеки займає супровід всіх процесів з підготовки й видання наукових журналів університету. Всього наукових журналів 16 – Вісник
Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство
(фахове видання з мистецтвознавства); Культура і мистецтво у сучасному світі (фахове
видання з культурології); Питання культурології (фахове видання з культурології); Український інформаційний простір; Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну; Вісник
Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво; Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності категорія «Б» спеціальності – 028
«Менеджмент соціокультурної діяльності»; Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство; Вісник Київського
національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво; Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво;
Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм; Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти; Ресторанний і готельний консалтинг.
Інновації категорія «Б» спеціальності – 181 «Харчові технології», 241 «Готельно-ресторанна справа»; Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук; Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері; Танцювальні студії. Всі
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наукові журнали університету відображаються в наступних базах: DOAJ, Index Copernicus,
ResearchBib, Scilit, SIS, WORLDCAT, BASE, Crossref, Google Scholar, Національна бібліотека
України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН) [2]. Також зауважу, що
під час роботи над випуском наукового журналу здійснюється співпраця з науковцями з
різних країн та навчальних закладів, установ, зокрема таких як: Університет Миколаса
Ромеріса (Литва), Гданський університет (Польща), Університет в Жиліні (Словаччина),
Університет Трас-ос-Монте та Альто-Доро (Португалія), Міланський університет архітектури (Італія), національний музей Швеції (Швеція), Білоруський державний університет
(Білорусь), Литовська академія музики та театру (Литва), Університет Вісконсін-Мілуокі
(США), Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія) та ін. Видавнича діяльність наукової бібліотеки не обмежується журналами. Упродовж 2013–2018
років установа підготувала та видала близько 60 видань, серед яких були історичний нарис, календар знаменних дат, бібліографічні покажчики, методичні матеріали, пам’ятки
користувачу, каталоги книжкових виставок, ілюстрований довідник, науково-популярні
та інформаційні видання, плакати, афіші, буклети. Основним видом видавничої продукції є бібліографічні покажчики, об’єднані у трьох серіях: «Видатні постаті КНУКіМ», «Вчені КНУКіМ» та «Знаменні дати КНУКіМ».
Зокрема, видання «Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: часи змін та доповненої реальності» без перебільшення можна назвати
інноваційним та інтерактивним – воно ілюстроване інфографікою, QR-кодами швидкого
відгуку та технологією доповненої реальності (АR – augmented reality), що передбачає
інтеграцію реальних об’єктів книги у віртуальний світ.
Кардинальні зміни, що торкнулися кожного мешканця нашої планети не могли оминути й Україну. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року
№211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з 12 березня 2020 року встановлено
карантин на всій території України, що передбачає заборону відвідування закладів освіти її здобувачами, закладів культури [3]. Таким чином, середина березня стала новим
етапом та формою існування, діяльності наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв. Керівництво установи ретельно підготувало умови для переведення працівників на надомну, дистанційну роботу задля забезпечення
діяльності бібліотеки в умовах карантину та обслуговування студентів, що тимчасово
перейшли на дистанційну форму навчання. Спілкування керівництва з підлеглими відбувається в електронному форматі з використанням сучасних технологій. Здійснюється
активне користування ZOOM (платформа для проведення онлайн відео-конференцій,
відео вебінарів в форматі високої якості) з метою проведення нарад, конференцій, зборів трудового колективу закладу.
Інформаційно-комунікаційна діяльність наукової бібліотеки КНУКіМ акумулює в
собі різні процеси інформаційної діяльності (формування, використання і поширення
інформаційних продуктів, надання інформаційних послуг), які забезпечуються на основі
різних типів, видів і форм соціальної комунікації.
Вищезазначене вказує на готовність і можливості співробітників, керівництва, установи й університету до змін, що відбуваються не лише в науково-освітньому просторі,
а й в суспільстві загалом. Майбутнє бібліотек закладів вищої освіти визначається тим,
наскільки вони будуть сервісними установами при роботі з користувачами, націленими
на надання необхідної інформації та якісних і компетентних інформаційно-бібліотечних
послуг з використанням сучасних технічних можливостей.
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ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ:
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
У контексті інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, стрімкого збільшення обсягів інформації, діджиталізації важливою складовою бібліотечної,
архівної та музейної діяльності стають електронні ресурси, які забезпечують збереження
та поширення культурної спадщини. Електронні ресурси надають нові можливості для
спільної діяльності культурних установ щодо наповнення інформаційної бази, зручного
й доступного пошуку різновекторної інформації читачами та взаємодії з користувачами.
Важливим щодо європейської культурної спадщини є інтернет-портал Europeana,
який представляє величезні масиви книг, музики, творів мистецтва та ін. З метою поширення культурної спадщини для освіти, дослідницької роботи Europeana співпрацює
з багатьма європейськими архівами, бібліотеками та музеями за допомогою цифрової
трансформації [1].
Europeana – це інтернет-портал, в якому зібрані мільйони книг, картин, фільмів, музейних експонатів та архівних записів з усієї Європи. Над створенням порталу працювали фахівці з більш як 2000 установ Європи, серед яких – Rijksmuseum в Амстердамі, Британська бібліотека і Лувр, а також регіональні архіви і місцеві музеї європейських держав. Колекції Europeana відкриті для широкого доступу і користувачі мають можливість
знайомитись з культурною та науковою спадщиною всього європейського континенту і,
за бажанням, будь-якою європейською мовою.
Надати вільний доступ до культурної і наукової спадщини Німеччини, зокрема до
мільйонів книг, архівів, картин, скульптур, музичних творів та інших звукових документів, фільмів й нотних записів через Інтернет – мета Німецької електронної бібліотеки
(Deutsche Digitale Bibliothek, DDB). Як центральний національний портал, Німецька електронна бібліотека створена для об’єднання цифрових пропозицій усіх німецьких культурних та наукових установ один з одним. За допомогою Німецької електронної бібліотеки держава намагається забезпечити зв’язок і конкурентоспроможність в науці, дослідженнях й освіті, а також зробити свою унікальну культурну спадщину і знання легко
доступними за допомогою центрального порталу [2].
Мультимедійні технології перебувають в центрі уваги Національної бібліотеки
Франції та її партнерів, які створили електронну бібліотеку – Gallica [3]. З кінця 1997
року Gallica відкрита для віртуального простору в Інтернеті і пропонує свою національну спадщину. Gallica має кілька сотень тисяч документів з більш як 90 партнерських бібліотек. Цікавим є те, що Національна бібліотека Франції пропонує мобільний додаток
Gallica для iOS і Android. Кожний документ може бути завантажений частково або повністю, а користувач має змогу легко створювати й наповнювати свою власну бібліотеку.
Не менш важливою є діяльність Світової цифрової бібліотеки, яка з 2009 року відкрита для міжнародної спільноти. На веб-сайті бібліотеки представлена інформація про
кожну державу-члена ЮНЕСКО. Партнерами Світової цифрової бібліотеки, в першу чергу, є бібліотеки, архіви та інші установи, в яких зібрані колекції, що мають культурну
цінність. Також партнерами бібліотеки являються інститути, фонди й приватні компанії,
котрі надають свої технології або фінансову підтримку [4].
Створений Національною бібліотекою Австралії у 2008 році проект Trove пропонує
безплатний публічний доступ до широкого спектру історичної та сучасної інформації
континенту [5]. Проект Trove об’єднує контент із бібліотек, музеїв, архівів, сховищ та інших дослідницьких й колекційних організацій. Сьогодні проект являється дослідницькою платформою, яка дає можливість працювати над створенням наукової спадщини
сьогодення і майбутнього Австралії спільним колективом Національної бібліотеки Австралії з бібліотеками штатів Австралії, а також сотнями культурних та дослідницьких
установ на всьому континенті.
В результаті дослідження виявлено, що колекції проектів та їх технологічні можливості й стають предметом вибору для вподобань і запитів користувачів. Водночас голов-
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ною унікальністю представлених проектів є репрезентація краєзнавчої тематики, культурної спадщини певного народу, своєрідних традицій.
Отже, у контексті розвитку інформаційно-комунікаційних технологій відбувається
трансформація діяльності бібліотечних, архівних та музейних установ, зокрема, змінюються способи збереження і трансляції інформації, а також культурні й технологічні запити користувачів. Можливість надати швидко й якісно найбільш повну інформацію,
задовольнити всі наукові й культурні запити користувачів, в цьому й полягає конкурентоспроможність установ. Тож кращий світовий досвід має стати прикладом для дослідження та наслідування.
Література

1. Europeana. URL: https://www.europeana.eu/en/about-us (Last accessed: 16.02.2020);
2. Deutsche Digitale Bibliothek. URL: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
content/ueber-uns (Last accessed: 18.02.2020);
3. Gallica. URL: https://gallica.bnf.fr/edit/und/a-propos (Last accessed: 20.02.2020);
4. World Digital Library. URL: https://www.wdl.org/ru/about/ (Last accessed: 18.02.2020);
5. Trove. URL: https://trove.nla.gov.au/general/about (Last accessed: 25.02.2020).
УДК 02:004.738.5

Струнгар Валерія Валеріївна,
завідувач відділу обслуговування інформаційними
ресурсами Національної юридичної бібліотеки Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського,
канд. наук із соц. комун.,
м. Київ, Україна

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ
СТРУКТУР БІБЛІОТЕК В ІНТЕРАКТИВНОМУ ПРОСТОРІ
У контексті інтенсивного розвитку інфомаційно-комунікаційних технологій, значного збільшення контенту та ресурсів, конвергенції різних типів медіа з початку 21
століття невід’ємною складовою інформаційної діяльності бібліотек і їхніх аналітичних
підрозділів стають портали, що забезпечують нові можливості для кращого обслуговування користувачів та залучення нових і є чинником стимулювання розвитку бібліотечної сфери. Інформаційні портали бібліотек стали засобом представлення інформаційних
ресурсів, наповнення інформаційного простору якісною інформацією, структурування
інтернет-інформації та взаємодії з користувачами.
В контексті розглянутих функцій порталів бібліотек в даному дослідженні пропонується узагальнюючі функції порталів, зважаючи на інформаційно-комунікаційну складову, що описує наповнення порталу: інформування; посередництва; акумуляції; сприяння; комунікації.
Активний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, трансформація суспільних запитів, переорієнтація стратегій розвитку на користувача зумовлює розширення функціональних особливостей порталів. Відповідні зміни знайшли відображення
у специфіці забезпечення роботи інтернет-представництва бібліотек. Розглянемо їх еволюцію на прикладі етапів функціонування представництва різних інформаційно-аналітичних структур Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ). Перший
етап їх функціонування (2000–2013 рр.) характеризувався роботою окремих сторінок на
офіційному порталі бібліотеки.
У зв’язку із трансформацією запитів читачів відбувається збільшення контенту порталу. У результаті низки факторів впливу на процес формування представництва інформаційно-аналітичних структур НБУВ відбувається трансформація сторінок на порталі та
виокремлюється повноцінний портал веб-сторінок Фонду Президентів України (ФПУ),
Національної юридичної бібліотеки (НЮБ), Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ), пов’язаний з генеральним бібліотечним порталом, що і становило початок другого етапу (2013–2020 рр.) становлення та розвитку
представництва структур.
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Інтегрований портал інформаційно-аналітичних структур НБУВ виник, з одного
боку, з огляду на користувацькі запити, як систематизовані ресурси суспільно-політичної і правової тематики. З іншого боку – функціональне забезпечення представлення
роботи аналітичних підрозділів НБУВ потребувало системи технологічних рішень, що
забезпечують акумуляцію інформаційних ресурсів за забезпечення навігації в них. Водночас спеціалізований портал виступає як комунікативний хаб, точка доступу до офіційних ресурсів інформаційно-аналітичних підрозділів НБУВ.
Сьогодні відбувається оперативне представлення інформаційно-аналітичних підрозділів НБУВ та їхнього доробку на порталі «Центр досліджень соціальних комунікацій» (URL: http://nbuviap.gov.ua/). Репрезентації самих підрозділів присвячена рубрика
«Інформаційно-аналітичні структури», у якій детально представлено опис підрозділів,
проектів та відділів. Важливою характерною особливістю представленості інформаційно-аналітичних підрозділів на порталі є «видимість» – наявність даних про представленість у соціальних медіа на офіційному сайті.
Щодо представленого на порталі «Центр досліджень соціальних комунікацій» доробку, то його можна класифікувати як інформаційно-аналітичні та наукові матеріали. Тому
характерною властивістю порталів можна назвати універсальність – різновекторність
тематичної направленості контенту.
Якщо першим критерієм оцінювання діяльності порталу було обрано представлення
доробку підрозділів, то наступним виступає наповнення інформаційного простору якісною інформацією та структурування інтернет-інформації.
Тут важливими виступають функціональні можливості порталу: пошук інформації
на порталі, представлення матеріалів на порталі, завантаження матеріалів і забезпечення зворотного зв’язку.
Окремим інструментом інтерактивності, що пов’язаний з порталом гіперпосиланнями та окремими рубриками в структурі інформаційно-аналітичних підрозділів, можуть
виступати представництва структур бібліотеки в соціальних мережах.
Окремою функціональною можливістю порталу, що зближує їх за інформаційнокомунікаційною складовою із соціальними мережами, можна назвати репости, які надають користувачам можливість поширювати повідомлення в інших мережах: Facebook,
Twitter та Google+.
Коментарі можуть виступати провідним показником аналізу зворотного зв’язку
бібліотеки з користувачами на порталах. Задля задоволення інформаційних потреб та
ефективного зворотного зв’язку з користувачами на порталі інформаційно-аналітичних
підрозділів надається функція коментування матеріалів з актуальних тем.
Тому можна зробити висновок про те, що, згідно з еволюцією функціональних можливостей та стирання меж між статистичними й динамічними порталами, їм стає притаманні специфічні характеристики – динамічність розвитку, реактивність технологічного розвитку та гібридність, що надає можливість використовувати традиційні та новітні
технології оброблення, презентації й просування інформації.
Одним з найважливіших показників розвитку порталу є комунікація з користувачами, а також оцінка ефективності зворотного зв’язку згідно із запитами користувачів.
Ресурси інформаційно-аналітичних підрозділів щодня відвідує до 27 тис. користувачів. Кількість користувачів порталу підрозділів демонструє стійку тенденцію до зростання – збільшується на 30 % у рік. Найпопулярнішою на порталі є рубрика «Анонси інформаційно-аналітичних видань» – до неї звертається 80 % користувачів, яким надається
понад 5 тис. 418 анонсів праць, випусків та ін.
Проведений аналіз наукових та інформаційно-аналітичних праць на порталі за висвітленою тематикою за 2013–2018 рр. показав, що наукові праці присвячено питанням
бібліотекознавства – 48 %, інформаційного простору – 25 %, інформаційно-аналітичної
діяльності – 16 %, правових процесів – 7 %, політичних аспектів – 4 %.
Щодо інформаційно-аналітичних праць, які представлено на порталі підрозділів, то
вони присвячені проблемам політичних процесів – 48 %, правових аспектів – 27 %, присвячені економічним питанням – 15 %, питанням суспільних процесів – 9 %, інформаційної сфери – 1 %.
Також цікавим виявляється аспект аналізу типів пристроїв, які найпопулярніші серед користувачів порталу, що дасть змогу краще оптимізувати роботу порталу бібліотеки та залучити більше користувачів. Наприклад, у результаті аналізу аудиторії порталу
за допомогою програми Google Analytics виявилося, що користувачі порталу «Центр досліджень соціальних комунікацій» відвідують його за допомогою: комп’ютера – 68,78 %,
мобільного телефону – 29,01 % та планшета – 2,22 %.
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Тематичний зріз користувацького інтересу показав, що найбільше цікавить користувачів монографії, присвячені дослідженню актуальних проблем інформаційної безпеки,
сучасних інформаційних технологій та особливостей політичних процесів у контексті
розвитку глобалізації. До найпопулярніших наукових праць за 2013–2018 рр. можна віднести: праці з питань національної науки, постіндустріального суспільства, інформаційного суспільства, бібліотечного аналітичного продукту, соціальних мереж, інформаційної діяльності та відбору інтернет-інформації.
Водночас до найпопулярніших інформаційно-аналітичних праць за 2013–2018 рр.
можна віднести: праці щодо питань української євроінтеграції, нового Закону України
«Про освіту», подвійного громадянства, електронного декларування, місцевих виборів,
АТО/ООС та кіберзагроз.
До основних характерних властивостей порталу можна віднести: універсальність,
інтерактивність, доступність, мобільність, комунікативність. Крім того, специфічними
характеристиками порталу є також динамічність розвитку, інтероперабельність, реактивність технологічного розвитку, гібридність.
Перспективами розвитку порталу інформаційно-аналітичних підрозділів в інтерактивному медіа-середовищі визначено: створення єдиної інформаційно-аналітичної системи моніторингу науки на основі інтеграції її з науковими базами та порталом; посилення комунікаційної функції, що обумовлює більш інтенсивну взаємодію з користувачами й перехід від статичної до динамічної форми розвитку представництва; інтеграція
рекомендаційних сервісів і порталу в консолідований інтерактивний каталог, створений
для користувачів бібліотеки й підтримки своєї роботи; впровадження доступу до порталу за допомогою мобільної версії веб-сайту у зв’язку з активним розвитком мобільних
технологій; адаптація порталу до версії, яка б надавала можливість представляти доступ
до ресурсів категорії громадян з особливими потребами.
УДК 004.738.5

Федорчук Артур Григорович,
науковий співробітник відділу організації
та використання документального фонду Фонду Президентів
України Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,
м. Київ, Україна
ТЕХНОЛОГІЯ МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
ВСЕСВІТНЬОЇ МЕРЕЖІ

Бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та засобів комунікації створили сьогодні якісно нові умови функціонування та розвитку суспільства. Більшість сучасних дослідників в галузі комунікацій оцінюють стан середовища, створеного людською цивілізацією, як єдиний інформаційний простір планети – сукупність баз
і банків даних, технологій їх ведення та використання, інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, що функціонують на основі єдиних принципів і за загальними правилами. Саме єдиний інформаційний простір забезпечує як інформаційну взаємодію у
суспільстві, так і задоволення основних інформаційних потреб людини. Дослідженнями
єдиного інформаційного простору та його впливу на суспільство займається досить велика кількість світових та вітчизняних науковців, у т. ч. і наукових співробітників Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ), це О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін. [1].
Науковці по різному оцінюють значення та характер впливу інформаційної комунікації, проте вони одностайні у висновках про значний вплив всесвітньої мережі на настрої
суспільства та про тенденції зростання цього впливу з розвитком засобів комунікації.
Більшість дослідників замислювалися над необхідністю досліджувати вплив інформаційних комунікацій на суспільство та формування соціально-політичної реальності.
Сьогоднішній стан розвитку інформаційного суспільства актуалізує як проблеми
вивчення особливостей інформаційних комунікацій, так і проблеми аналізу механізмів
впливу комунікацій на діяльність і умови функціонування сучасного суспільства, держав
і їх інститутів та навіть окремих персоналій. Найбільш поширеним методом дослідження
інформаційних комунікацій та його впливу на процеси, що відбуваються в світі поступо-
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во став моніторинг інформаційного простору та інформаційних потоків, що породжують
сучасні комунікації.
Системи моніторингу інформаційного простору дають змогу дослідити проблеми
сучасного суспільства в конкретному ракурсі та в обмежений проміжок часу. Чим динамічніше змінюється інформація, тим швидше вона застаріває, стає менш актуальною з
точки зору ухвалення управлінських рішень. Проте, з точки зору дослідження самих процесів, відібрана та структурована в процесі моніторингу інформація, навпаки, з часом
навіть підвищує свою цінність, оскільки переважна більшість першоджерел, на базі яких
проведено моніторинг з часом просто зникає.
Слід зауважити, що це стосується лише тих систем моніторингу, які будуються на основі повноцінних інформаційно-аналітичних систем зі створенням та веденням баз даних протягом достатньо довгого часу. Збереження значного масиву інформації у вигляді проблемно і тематично структурованих повних текстів публікацій, їх фрагментів або
рефератів (анотацій) дозволяє робити ретроспективний аналіз інформації за будь-який
конкретний відрізок часу. Особливо це актуально для систем моніторингу соціально-політичної інформації [2].
Сьогодні необхідно істотно вдосконалити інформаційну роботу з зарубіжними джерелами інформації, створити дієві механізми якісного та кількісного дослідження інформації в мережі Інтернет, в тому числі інструменти аналізу змісту матеріалів моніторингу
мережевих ЗМІ.
Під моніторингом інформаційних ресурсів всесвітньої мережі ми розуміємо комплекс операцій з пошуку, аналізу, класифікації та кластеризації інформації з Інтернету
за тематикою конкретного дослідження. Основою методу моніторингу виступає аналіз
змісту широкого кола публікацій в мережі Інтернет, систематично відібраних з інформаційних потоків, що породжують заздалегідь визначені світові інформаційні ресурси, за
достатньо тривалий проміжок часу.
Відділ організації та використання документального фонду Фонду Президентів
України Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського має значний досвід організації широкомасштабного моніторингу вітчизняних та закордонних ЗМІ, створення
інформаційно-аналітичних систем для багатоаспектного дослідження інформаційних
потоків соціально-політичної тематики та формування на їх базі різноманітних оглядів,
бюлетенів та аналітичних матеріалів. Цей досвід був використаний і при розробці інструментів та загальних принципів нового дослідження – моніторингу матеріалів закордонних ресурсів мережі Інтернет.
Першим етапом моніторингу є виявлення в публікаціях мережевих видань матеріалів тематично відповідних напрямку дослідження. Стратегія відбору публікацій достатньо складний аспект дослідження. Загалом ставиться завдання зафіксувати та порівняти особливості подачі інформації в основних світових засобах масової інформації.
Попередньо моніторинг інформації було визнано доцільним проводити на матеріалах
електронних варіантів найбільш авторитетних у світі періодичних видань, інформаційно-аналітичних порталів та провідних інформаційних агенцій. Для відбору публікації
з різних джерел, використовується послідовна систематична вибірка, оскільки явища
можуть мати як епізодичний так і постійний характер. Ситуація ускладнюється необхідністю достатньо вільного володіння аналітиками різними іноземними мовами для
оперативного визначення відповідності публікації меті моніторингу та значними витратами часу на переклад та складення реферату статті, у разі прийняття рішення про
включення матеріалу до моніторингу. Це означає неможливість встановити остаточний
розмір вибірки на початку дослідження, і необхідність адаптувати плани моніторингу
відповідно до обсягів та характеру наповнення бази даних та інформативності конкретних джерел інформації.
Як засвідчив попередній досвід, дослідження глобальних процесів, на відміну від моніторингу швидкоплинних новин та подій, вимагає попереднього окреслення кола джерел, матеріали яких підлягають повному моніторингу у визначені строки дослідження.
Паралельно необхідно досліджувати інформативність обраних джерел та вести постійний планомірний пошук нових інформативних ресурсів мережі з метою оперативної
оптимізації кола досліджуваних джерел інформації.
Технологія моніторингу, що розроблена у відділі, передбачає, що виявлені публікації, відповідні тематиці дослідження, копіюються та оформлюються згідно внутрішніх
вимог дослідження, повністю перекладаються з мови оригіналу на українську з метою
виявлення всіх аспектів та змістовного навантаження конкретної публікації, доповню-
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ються рефератом на державній мові, індексуються згідно поточному тематичному класифікатору та вводяться у бази даних.
Результатом розробки та динамічного вдосконалення і адаптації технології моніторингу Інтернету стали створення та систематичне наповнення баз даних «Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ» та «Україна в зарубіжних ЗМІ».
Література

1. Онищенко О. С., Горовий В. М., Попик В. І. та ін. Тенденції впливу глобального
інформаційного середовища на соціокультурну сферу України. НАН України, Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2013. С. 32–34.
2. Федорчук А. Г. Танатар Н. В. Интеллектуальные поисково-аналитические
системы мониторинга СМИ. Библиотеки национальных академий наук: проблемы
функционирования, тенденции развития: Науч. – практ. и теор. сб. Киев, 2008. Вып. 6. –
C. 205–219.
УДК 316.77:159.922.27

Федорчук Олена Іванівна,
науковий співробітник лабораторії психології дошкільника
Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України,
м. Київ, Україна

КОМУНІКАЦІЯ В СІМ’Ї ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ
У старшому дошкільному віці провідну роль відіграє позаситуативна комунікація дитини з дорослим, де предметом обговорення стають базові цінності: добро, краса, дружба, чесність. Умови життя та виховання в родині в широкому розумінні обумовлюють
оптимальну систему базового рівня психіки дитини. Привласнені цінності виконують
функцію регуляції поведінки, а відтак виступають чинником виміру соціальної дії дошкільника. Саме на кінець старшого дошкільного віку вперше з’являється така здатність
саморегуляції у виборі способу дії дитини у нерегульованих дорослим умовах. У своєму
виборі дошкільнята схиляються в бік прагматичних смислів, тоді як альтруїстичне спілкування в цьому віці потребує партнера-дорослого, який крок за кроком допомагатиме
дитині оволодівати здатністю до саморегуляції. За твердженням І.Д. Беха нормативна
ціннісна регуляція утворюється у спеціально організованому спілкуванні з дорослими
і первісно відсутня в інших ситуаціях. При цьому регулюючу роль здатне виконувати
лише альструїстичне виховання [1, 25].
Вирішальну роль тут відіграє довірлива гармонійна суб’єкт-суб’єктна комунікація
дитини з близькими дорослими, які вибудовують розвивальне середовище, визначаючи
приналежні дитині сфери: іграшки, саму гру, улюблені заняття, предмети одягу і власну
територію, а головне – право вибору дитиною сфери і способу активності і суб’єктності.
Найдієвішою така комунікація є можливою саме в родинному колі. Прагнучи до соціального утвердження, бажаючи бути подібним на значимого дорослого, дитина наслідує
норми, мотиви, що керують стосунками у діяльності дорослих, оцінні характеристики
тих чи інших подій та явищ, вчинки та емоційні реакції, моделюючи їх у власній діяльності. Зразок соціальної поведінки дорослого стає визначальним для дитини старшого дошкільного віку. Внаслідок активної взаємодії дитини з її найближчим соціальним середовищем відбувається її психічний розвиток. Забезпечення сприятливої для повноцінного розвитку соціальної ситуації не вимагає створення спеціальних умов: атмосфера сім’ї
має бути атмосферою любові, справедливості та відповідальності. У своїх дослідженнях
Л.С.Виготський зазначав, що спочатку в період дошкільного дитинства вищі психічні
функції виникають як спільна діяльність дитини з дорослим і управління психікою дитини реалізується через посередництво дорослого, у спілкуванні дитини з дорослим, як
соціальна функція. І лише поступово такі функції стають внутрішнім надбанням дитини.
З огляду на суто індивідуальну природу та нерівномірність перебігу, цей процес вимагає
дуже коректного (екологічного) психолого-педагогічного супроводу.
Основи якісних вимірів особистості формуються саме у дошкільний період. Розвиваючись, досліджуючи і пізнаючи своє оточення, дитина стикається з певними перешкода-
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ми та труднощами, які породжують негативні емоції, викликають дискомфорт та спричиняють негативні наслідки для розвитку особистості. Від дорослого залежить наскільки конструктивним стане для дошкільника такий важливий досвід соціалізації. Виховні
зусилля дорослих мають бути спрямовані на розуміння дитини і активну допомогу їй у
створенні власного світу. Їх комунікація має вибудовуватись у форматі співробітництва,
що сприятиме розвитку обох сторін [2]. Зрозумівши, що дитина дошкільного віку живе
в особливому світі, близькі дорослі матимуть змогу змінити свої ціннісні орієнтири у
вихованні дитини.
Саме в старшому дошкільному віці чітко виділяється вибірковість дружніх стосунків
і важливість оволодіння умінням діяти разом, вибирати спільну мету, підкоряти власні
дії умовам спільної діяльності, приймати помилки і уміння їх виправляти. На противагу
суб’єкт-об’єктним відносинам, при яких дитині байдуже з ким працювати (тому і часті
конфлікти, труднощі, відмови), маємо формувати досвід суб’єкт-суб’єктних відносин [3].
Завданням дорослих є активно вчити дітей самостійно впливати на характер власних взаємин з партнерами по діяльності, керуючись уявленнями про дружбу, чесність,
справедливість. Цільові спостереження засвідчують, що, на перший погляд, дорослі досить часто приділяють увагу морально-етичним цінностям, проте в ході достатньо відвертих та серйозних розмов з дитиною обговорюється лише зовнішня сторона цінності.
За кадром лишається власне цінність правил співжиття, для осмислення якої необхідне
занурення у внутрішні переживання дитини, її самовідчуття і рефлексію дитиною цього
осмислення. Це особистісна суб’єкт-суб’єктна комунікація дорослого з дитиною, довірчі
роздуми з задіянням власного досвіду, уяви з метою проникнення в емоційно-почуттєву
сферу людини через рефлексію власних переживань. Поза увагою комунікації дорослого
з дитиною-дошкільником залишається емоційна складова особистісних контактів яка
саме і здатна спонукати дитину до розкриття своїх потенцій, формує почуття власної
значущості як суб’єкта діяльності і спілкування, ініціює до подальшої взаємодії з дорослим. Саме емоційне сприйняття цінності власного Я у процесі розвитку стає ключовим
утворенням психічного простору дитини, яке опосередковує та стимулює будь-які прояви суб’єктної активності.
В основі взаємодії між батьками та дитиною має лежати комунікація без нотацій та
командних директив. Завдання дорослих – розуміти дитину, відслідковувати власні реакції на її поведінку, адекватні до ситуації, вчитись виявляти справжні причини поведінки дитини, підтримувати гармонійні стосунки з нею у будь-яких ситуаціях. Культура
комунікації в сім’ї – це показник її психологічного клімату, що є одним із ключових факторів формування у дитини навичок саморегуляції, самоорганізації у процесі провідної
діяльності, вміння жити в соціальному оточенні.
Самими доступними та найдієвішими уроками комунікації для дитини дошкільного
віку є спільна сімейна гра. Зауважимо, що саме в іграх діти здебільшого прагнуть відтворювати дії і поведінку дорослих, які в ролі партнерів по грі мають прекрасну можливість
опосередковано впливати на становлення моральних, естетичних і пізнавальних установок дитини, саморегуляції поведінки, адекватної самооцінки. Спільна гра дорослого і дитини з визначеними правилами дій учасників, які вмотивовані спільним бажанням грати
в цю гру, є природною соціальною ситуацією взаємодії, де реально діють загальні норми
соціальної моралі, соціальні уявлення щодо поведінки людей, яка є і бажаною і обов’язковою. Водночас включається і так звана особистісна моральність, як індивідуалізоване
втілення в поведінку дитини цінностей соціальної поведінки. І саме емоційна вмотивованість дитини на спільну гру спонукає до згармонізованості цих двох «типів» моральної
поведінки (дорослого і дитини). Досвід діалогу рівних суб’єктів: дитини та дорослого, є
неоціненною школою соціалізації для старшого дошкільника. Суб’єкт-суб’єктна комунікація дитини з дорослим – це шлях від розрізнення, сприйняття, через самоствердження
до самореалізації – так розкриваються внутрішні можливості дитини [4]. Саме сім’я є тим
соціальним середовищем де у сприятливому дбайливому мікрокліматі гармонійної комунікації та взаємодопомоги зароджується самодостатня особистість, пробуджуються життєдайні джерела саморуху, саморозвитку і творчої активності, внаслідок чого гарантується результативне оволодіння навичками і ролями, потрібними для існування в соціумі.
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ПРОФЕСІЙНА ТА СОЦІАЛЬНО -ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ БІБЛІОТЕКАРЯ
В умовах прискореного прогресу інформаційно-комп’ютерних технологій і стрімкого
розвитку суспільства змінюються соціальні функції бібліотек, що спонукає до оновлення професіональних властивостей та компетентностей їхніх спеціалістів, трансформації
бібліотечної освіти. Все це потребує високого рівня освіти бібліотекарів, застосування
повного обсягу сучасної інформації, що сприяє посиленню творчої наукової і виробничої
діяльності людини. Таким чином, у сучасних умовах має невпинно розвиватися духовний потенціал людини, зростати її творча активність. Виходячи з цього, всі ланки системи освіти і виховання, серед яких чільне місце посідають і бібліотеки, ставлять перед
собою мету підготувати високоосвічених, всебічно розвинених людей, здатних на творчу діяльність в усіх сферах громадського життя. Професійна та соціально-психологічна
компетентність має вагоме значення, адже у сучасному суспільстві рівень досвідченої
людини вже не визначається лише енциклопедичністю знань. Сьогодні суспільство вимагає від досвідченої людини уміння ефективно вирішувати різноманітні питання на
основі існуючих знань, а також постійно на них відповідати, безперервно навчатися. Головною ідеєю підходу є компетентнісно орієнтована освіта, цілеспрямована на всебічне
знання справи та способів практичної діяльності, де людина вдало реалізує себе в різних
галузях професійної діяльності та набуває соціальної самостійності.
Компетентність (лат. competens – відповідний, здібний,) передбачає сукупність фізичних та розумових якостей і властивостей, необхідних людині для самостійного й оперативного виходу з різноманітних життєвих ситуацій, щоб створити кращі умови для
себе в взаємодії з іншими. Отже, компетентність означає наявність знань про різні аспекти життя, навичок творчого володіння інтелектуальним і фізичним інструментарієм,
здатності взаємодіяти з іншими людьми в різних ситуаціях, а також характеризує повноту, достатність та адекватність здійснюваних дій, що ґрунтуються на наявності знань та
належного практичного досвіду [3].
Компетентність – це майстерність в організації і системному розумінні питань, пов’язаних з професійною діяльністю. Під професійною компетентністю бібліотекаря розуміють знання, вміння, навички задовольняти і розвивати читацькі запити, виховувати
культуру спілкування. Бібліотекар повинен добре орієнтуватися у художній, науково-популярній, та довідковій літературі. Отже, бібліотекар виступає в ролі критика й знавця
соціальних, психологічних і вікових особливостей читача.
Вдалій роботі бібліотекаря сприяють не тільки професійні знання й уміння, а також
і психологічні властивості особистості, зокрема, комунікативні, що розкриваються в різних способах і засобах спілкування із користувачами. Працівникові бібліотеки постійно
доводиться мати справу з більшою різноманітністю характерів, смаків, інтересів користувачів. Легкість у спілкуванні, такт і емоційна урівноваженість, ввічливість і делікатність – такі якості характеру допомагають бібліотекареві найкраще встановити із користувачами взаєморозуміння, відповідний тон розмови, розташовують користувача до
відвертого прояву своїх інтересів.
В основі спілкування кваліфікованого доброзичного бібліотекаря з некваліфікованим
непривітним користувачем поведінка бібліотекаря може позитивно вплинути на дії ко-
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ристувача, він стане доброзичливим, і підвищиться його читацька компетентність. Якщо і
бібліотекар, і коритувач некомпетентні та недоброзичливі, то це приводить до конфлікту.
Конфлікти супроводжують нас все життя: в суспільстві, на роботі, в сім’ї. Взяти себе в
руки, віднайти правильне рішення – в цьому полягає мистецтво управляти конфліктами.
Спілкуючись з великою кількістю користувачів, бібліотекар повинен прагнути знайти індивідуальний підхід до кожного. Загалом, спілкування бібліотекаря з користувачем
нагадує ситуацію будь-якої сфери обслуговування.
У бібліотечній справі важливу роль виконує саме такий, орієнтований на позитивний результат професіонал, здатний вдало розв’язувати проблематичні завдання. Цілеспрямоване набуття знань, умінь і навичок сприяє особистісному культурному розвитку,
здатності швидко реагувати на запити часу. Таким чином бібліотеки своїм соціальним
призначенням сприяють оволодінню новими знаннями, яких сьогодні надзвичайно потребує наше суспільство. Але бібліотека – це, передусім, фахівці. Бібліотечна професія
відзначається багатогранністю своєї діяльності. Сучасний бібліотекар, насамперед, повинен володіти мистецтвом спілкування, бути компетентним у різних галузях знань.
Оновлюючи зміст бібліотечної справи, сучасні бібліотеки поступово автоматизують всі
технологічні процеси, починаючи від комплектування фондів до видачі літератури користувачам. Бібліотекарі повинні бути не тільки ерудованими, вихованими, але й привабливими, гарними, ввічливими й уважними до запитів користувачів, вміти скромно та зі
смаком одягатися. Серед якостей, які обов’язково повинен мати бібліотекар – бажання
до самовдосконалення, зібраність, відповідальність, доброчесність, культура поведінки.
Не повинні вибирати професію бібліотекаря ті, хто переслідує тільки власні інтереси,
люди потайні, некультурні, сердиті, ліниві, безвідповідальні, повільні, неврівноважені
й бездуховні. Бібліотекар мусить уміти розподіляти свою увагу. Наприклад, реєструючи
обрану книгу у формулярі одного користувача, він водночас реагує на прохання наступного. Отже, бібліотекар постійно виконує інтелектуальну роботу, яка практично не помітна зі сторони, але яка супроводжує майже всі його професійні дії [1].
Серед невідкладних завдань сучасної бібліотеки – виховання фахівців, які навчатимуться і працюватимуть в умовах постійного зростання інформаційного потоку, фахівців
з високим розумовим потенціалом і інформаційною компетентністю. Тому невід’ємною
частиною загальної освіти бібліотечних працівників стає інформаційна компетентність,
яка набуває особливої актуальності в сучасних умовах.
Застосовування нових комп’ютерних технологій у бібліотеках – це, по-перше, крок до
покращення бібліотечної роботи в сучасних умовах, по-друге, спосіб отримання найновішої інформації, приклад її ефективного зберігання та розподілу. Поява комп’ютерних
інформаційно-пошукових систем у бібліотеках вимагає від користувачів спеціальних
навичок: розуміння представлення інформації в базах даних, уміння обрати основну галузь пошуку та використовувати ключові слова. А для цього необхідна багатоступенева
система навчання, адаптована для різних вікових категорій. Це можуть бути розвиваючі
комп’ютерні програми, курси навчання основ інформатики та інформаційно-бібліотечних технологій, серії лекцій та бесід щодо можливостей застосування комп’ютера в бібліотеці та інформаційних послуг, які надаються фахівцями бібліотек [2].
Бібліотекар-фахівець зобов’язаний вибирати методи й форми бібліотечного обслуговування, максимально вдовольняючи інтереси користувача, а користувач або приймає,
або відхиляє запропоноване йому, керуючись тільки внутрішньою потребою. Ставлення
бібліотекаря до користувача під час спілкування впливає на формування позитивного
іміджу бібліотеки. Стиль та імідж сучасного бібліотекаря, відіграє одну із пріоритетних
ролей, адже ґрунтується, зазвичай, на основі нового мислення, інноваційних підходів,
корпоративних пріоритетах сучасної бібліотеки. Компетентність бібліотекарів є обов’язковою умовою авторитету бібліотеки, адже змінюється час, «цифрові технології» розвиваються дуже невпинно й інтенсивно впливають на громадське життя, на бібліотечну та
професійну галузь, тому бібліотеки змушені змінюватися, щоб зберегти себе як державну культурну цінність і як соціальний інститут. Для бібліотекаря сьогодні важливі такі
якості, як культура спілкування і вихованість, начитаність, розвинутий інтелект, делікатність, шанобливе ставлення до користувача, коректність і високий професіоналізм.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ
БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО «СОЦІОЛОГІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ В БІБЛІОТЕКАХ» ЯК ДЖЕРЕЛО ПРОФЕСІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Національні бібліотеки є провідними культурними, освітніми, науково-інформаційними установами, володіють інформаційним і культурно-історичним надбанням країни,
здійснюють притаманні тільки їм соціокультурні функції науково-дослідного, методичного та координаційно центру з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, беруть участь в розробці і реалізації державної політики в галузі бібліотечної справи.
Одним із пріоритетних напрямів діяльності Національної бібліотеки України імені
Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого) є науково-дослідницька робота. В структурі бібліотеки функціонує науково-дослідний відділ, створений ще в 1969 р. [1]. Крім
організації та проведення загальнодержавних, регіональних, локальних бібліотекознавчих і соціологічних досліджень з актуальних проблем бібліотекознавства, надання методичної та консультативної допомоги публічним бібліотекам, перш за все обласним універсальним науковим бібліотекам у розробці програм і методик досліджень, організації
і проведення науково-практичних конференцій з актуальних проблем бібліотечної справи, зокрема науково-дослідницької роботи, важливим напрямом діяльності є підготовка
видань (оглядів, монографій, поточних інформаційно-аналітичних матеріалів та ін.) [2].
Здобуття Україною незалежності, кардинальні перетворення, що відбулися на початку 1990-х рр. у всіх сферах життя суспільства, також вплинули на трансформацію діяльності бібліотечних установ. Характерними рисами цього періоду стала активізація
самостійної дослідницької діяльності бібліотек, організація в бібліотеках країни соціологічних служб з вивчення читання, розширення тематики регіональних і локальних соціологічних досліджень. Разом з тим, треба відзначити, що в бібліотеках з’явилася нова,
дуже специфічна професійна група працівників – бібліотекарі-соціологи, які потребували певних знань і практичної допомоги. Тому виникла необхідність у виданні, яке сприяло б підвищенню професійного рівня бібліотекарів-практиків, що займаються науково-дослідницькою роботою.
У 1992 р. виходить перший випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня «Соціологічні дослідження в бібліотеках», головна мета якого – всебічне та оперативне ознайомлення бібліотечної громадськості з результатами соціологічних досліджень, які проводилися як в НБУ ім. Ярослава Мудрого (тоді – Державна бібліотека України), так і в інших
бібліотеках країни. На сторінках бюлетеня також передбачалося відображати як загальні аспекти методик, що застосовуються в дослідженнях, так і конкретний науковий інструментарій соціологічних досліджень.
Варто зазначити, що структура випусків бюлетеня за всі роки його існування практично не змінювалася. Окрім публікації матеріалів науково-дослідницького характеру,
традиційними стали також рубрики – «Події, факти» і «Книжкова полиця соціолога». Читацька аудиторія – керівники бібліотек, бібліотечні фахівці, викладачі, аспіранти, студенти закладів вищої освіти.
Авторами більшості статей бюлетеня є працівники НБУ ім. Ярослава Мудрого та обласних універсальних наукових бібліотек, а також Одеської національної наукової бібліотеки,
Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, Національної історичної
бібліотеки України, Державної бібліотеки України для юнацтва, Публічної бібліотеки імені
Лесі Українки для дорослих м. Києва, Кримської республіканської установи «Універсальна
наукова бібліотека ім. І. Я. Франка», Національної бібліотеки Білорусі та інших закладів.
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Соціологічні дослідження, представлені в бюлетені, можна виділити в окремі тематичні комплекси:
− роль, місце, імідж бібліотек в сучасному суспільстві, їх значення як соціокультурного громадського інституту, стан забезпечення населення України бібліотечним обслуговуванням, сучасний стан бібліотечно-інформаційних послуг;
− користувач бібліотеки, його інформаційні потреби і соціально-демографічні характеристики, структура читацької аудиторії бібліотеки, місце читання в структурі культурних потреб читачів, проблема незадоволеного читацького попиту, місце української
літератури в запитах сучасного читача;
− формування, збереження і використання бібліотечних фондів (зокрема краєзнавчих), отримання обов’язкового примірника документів;
− питання читацьких потреб і стану бібліотечного обслуговування національних
груп, життя українців за кордоном;
− сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечної спеціальності, психологічні
особливості, професійні якості і читацькі інтереси бібліотечних фахівців, морально-психологічний клімат в колективі.
У перших випусках бюлетеня розміщувалися статті здебільшого оглядового характеру, які розкривали питання розвитку і функціонування соціологічних служб, ролі соціологічних досліджень, проблематику науково-дослідницької роботи бібліотек; матеріали
з історії соціологічних досліджень читача і читання у II пол. XIX - поч. ХХ ст.; проекти програм досліджень і опис використання деяких методів, зокрема психологічних, в бібліотечних дослідженнях. Згодом випуски стали більш детальними і змістовними, почали
видаватися матеріали конкретних соціологічних досліджень.
З 2000 р. більшість випусків бюлетеня були присвячені темам: обов’язковий примірник документів (вип. 30), вивчення купівельного читацького попиту населення України
(вип. 29), бібліотечне обслуговування національних меншин в Україні (вип. 46) і результатам соціологічних досліджень: «Соціальний портрет бібліотекаря» (вип. 25, 26, 28);
«Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію у публічних бібліотеках України» (вип. 31, 40, 49); «Комплектування фондів публічних бібліотек вітчизняними науковими та виробничо-практичними журналами у галузі економіки, права»
(вип. 32); «Публічні бібліотеки України в соціокультурному просторі регіону» (вип. 34);
«Розподіл в регіонах книг, отриманих за державною програмою розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 роки» (вип. 37) «Стан забезпечення сільського населення України бібліотечним обслуговуванням» (вип. 43) «Вивчення стану забезпечення міського населення України публічним бібліотеками» (вип. 44/45), «Книга. Читання.
Бібліотека» (вип. 47, 48), «Кадрові ресурси публічних бібліотек України: стан та перспективи розвитку» (вип. 50, 51), присвячений вивченню кадрового складу працівників публічних бібліотек України та їх професійної компетенції [3].
З 2009 р. повнотекстові випуски бюлетеня представлені на сайті НБУ ім. Ярослава
Мудрого в електронній бібліотеці «Культура України».
Отже, аналіз інформаційного бюлетеня «Соціологічні дослідження в бібліотеках»
дозволяє розглядати його як важливе джерело професійної інформації, що відображає
результати одного з найбільш актуальних і затребуваних практикою напрямів наукової
діяльності НБУ ім. Ярослава Мудрого.
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ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ В УМОВАХ
ЗМІН СУСПІЛЬНОГО УСТРОЮ

Специфіка розвитку бібліотек в умовах радикальних змін суспільного життя вплинула на організацію інформаційного простору. Нестабільне зовнішнє середовище збільшило кількість невдоволення та перешкод в бібліотечних системах. Зміни ціннісних орієнтацій читачів відбуваються настільки стрімко, що традиційні підходи до бібліотеки як
до закритої самодостатньої системи стають неможливими.
Важливою в системі бібліокомунікації є роль бібліотечного спеціаліста, який може
займати нейтральну позицію при обслуговуванні користувача, а може і навпаки, сприяти формуванню чи переоцінці соціальної позиції читача через конкретизацію його потреб, уточнення цілі пізнавальної діяльності.
Проблеми динаміки, взаємозв’язків та внутрішньої рівноваги системи «бібліотека –
освіта – наука» набувають зараз особливої актуальності та привертають пильну увагу
спеціалістів. Це пов’язано не лише з кардинальними змінами в принципах формування
національного інформаційного простору, а й передусім, з новою стратегією інтелектуалізації суспільства, спрямованої на пошук і реалізацію нових ефективних форм суспільного розвитку.
Бібліотечно-інформаційне обслуговування – частина комплексної системи бібліотечної діяльності. Його якість змінюється відповідно до змін, що відбуваються в бібліотеці загалом. Виникає необхідність розширення спектра наданих послуг, пошуку нових
форм й методів організації обслуговування, способів підвищення його комфортності.
Обслуговування є критерієм, що формує образ бібліотеки в очах суспільства, створює
позитивний чи негативний імідж, залежно від організації роботи.
В сучасних умовах формування ринку інтелектуальних продуктів, користувачі бібліотек вже не задовольняються традиційними видами обслуговування, а очікують особливих послуг (індивідуально орієнтованих), комплексної бібліотечно-інформаційної підтримки професійної чи освітньої діяльності. Сучасні бібліотечно-інформаційні послуги
мають задовольняти ряд вимог, зокрема відповідність цільовому призначенню, адресність, ергономічність, інформативність тощо. Таким чином, отримують розвиток інноваційні ініціативні форми обслуговування, що дозволяють цілеспрямовано розширювати
об’єм профільного сервісу.
Серед послуг інноваційного сервісу виокремлюють спеціально організоване додаткове обслуговування, надання індивідуальних послуг користувачам, серед яких реферування текстів, підготовка довідників, перекладацькі послуги, можливість сканування,
копіювання, створення цифрових копій документів. Слід зазначити, що віддалені користувачі мають можливість отримувати бібліотечні послуги в тій же мірі, що й відвідувачі,
які працюють безпосередньо в установі. Сьогодні онлайн-користувачі можуть здійснити
електронну реєстрацію, електронне замовлення документів, скористатися віртуальною
бібліографічною допомогою.
Бібліотеки пропонують нові методи обслуговування читачів та організацію дозвілля,
швидко адаптуючись до нових умов існування. Вже сьогодні зрозуміло, що після ситуації
світового масштабу, а саме пандемії хвороби COVID-19, що спричинила повне або часткове закриття всіх бібліотечних закладів на певний термін, обслуговування користувачів
та інші види діяльності установ змінюються та зазнають перетворень.
Країни, в яких діяльність бібліотечних закладів здійснюється в звичному чи з деякими обмеженнями режимі запровадили додаткові послуги (надання доступу до дезінфікуючих засобів; ретельне слідкування за станом здоров’я працівників, користувачів;
розміщення на власних веб-сайтах корисних посилань на достовірну інформацію, що
сприяє підвищенню медіаграмотності; забезпечення співробітників ресурсами й навичками для дистанційної роботи; надання послуг, наскільки це можливо, в цифровому
форматі).
Також є країни, де обслуговування та робота бібліотечних закладів зводиться до мінімуму. В таких випадках бібліотеки повністю закривають приміщення і пропонують по-
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вернути книги на стійку обслуговування або через спрощене повернення книг (в деяких
країнах пропонується повернути книгу, не виходячи з автомобіля); вводиться політика
карантину на повернення книг; реалізовують плани з надання послуг онлайн, наприклад,
електронна видача, електронне навчання чи підтримка дистанційного навчання тощо.
Абсолютне закриття бібліотек супроводжується організацією дистанційної роботи
всіх співробітників; направленням співробітників на інші посади; організацією читання
в режимі онлайн; заохоченням використання електронних бібліотек; звільненням від
штрафних санкцій за невчасно повернені книжки; підвищенням обізнаності про електронні ресурси шляхом розміщення інформації про них на головних сторінках сайтів.
Зазначене вище свідчить про те, що бібліотеки не лише швидко реагують на зміни,
що відбуваються, а й пропонують інноваційні ідеї, нові цікаві сервіси й можливості для
укріплення бібліотечної галузі, що сприяє функціонуванню грамотного, інформаційного
та активного суспільства. А поетапне залучення інновацій в бібліотечно-інформаційне
обслуговування користувачів дає можливість населенню отримати віддалений доступ
до широкого кола бібліографічних, повнотекстових, фактографічних та реферативних
баз даних. Отже, бібліотека сьогодні розвивається та розширює комунікативний простір
і стає центром міжкультурної комунікації.
УДК 02:316.77
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БІБЛІОТЕЧНІ ЗАКЛАДИ В СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЯХ
Проникнення сучасних інформаційних технологій та інформаційних ресурсів цифрового формату в галузь науки й освіти зумовлюють адаптацію інформаційного обслуговування бібліотек. Навіть більше, кінець 2019 – початок 2020 року знаменувався кардинальними змінами суспільного устрою, новими умовами існування більшості усталених
соціальних інституцій.
Інформаційний ресурс невичерпний, його запаси по мірі розвитку суспільства та
ступеня вживаності лише зростають. Цей ресурс формується шляхом творчої розумової
діяльності і виступає формою включення наукового знання до складу виробничого потенціалу суспільства.
Сьогодні можна говорити про те, що інформаційне суспільство визначається ефективністю соціально-економічного розвитку, що залежить від виробництва, обробки,
збереження та передачі інформації. Бібліотеки ж є суб’єктами комунікації і вступають в
контакти з соціумом. Зазвичай комунікаційна діяльність бібліотек здійснюється на особистісному, груповому та масовому рівні (мікро-, міді-, макрокомунікація). Впровадження в бібліотечну практику нових інформаційних технологій значно розширює інформаційно-бібліографічні можливості та належний сервіс.
Бібліотечні заклади широко використовують технології, які раніше здавалися неможливими:
− представлення в цифровій формі зображення і звуку;
− автоматизований переклад текстів;
− можливість миттєвої передачі даних мережею Інтернет;
− спілкування з користувачами он-лайн;
− створення віртуальних каталогів;
− віддалений доступ до фонду.
Ситуація з пандемією коронавірусу COVID-19 наприкінці 2019 – на початку 2020 року,
що спричинила карантин та закриття усіх бібліотечних установ майже в усьому світі зумовила підвищення ролі бібліотечної статистики та досліджень реальної структури інформаційних потреб. Такі заходи дозволили не лише уточнити читацьку типологію, а
й активізувати та адаптувати механізми практичного реагування бібліотек, визначити
найоптимальніші поєднання традиційних та інноваційних форм бібліотечного обслуговування користувачів. Так, наприклад, в Нідерландах та деяких португальських бібліотеках здійснюється доставляння книг, в Англії (зокрема в центральній частині Лондона)
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залишались відкритими комп’ютерні термінали, щоб допомогти тим, у кого немає доступу до мережі Інтернет, Нью-Йоркська публічна бібліотека займається організацією
віртуального книжкового клубу з допомогою власного додатка SimplyE.
Бібліотеки всього світу докладають усіх зусиль, щоб забезпечити віддалений доступ
до колекцій та послуг. Національна бібліотека Франції організовує віртуальні виставки,
Національна бібліотека Марокко надає безкоштовно електронні книги, бібліотека Гренбі (Квебек, Канада) надає доступ до контенту, що орієнтований на навчання. Публічна
бібліотека в місті Кота (Індія) також розширила свої онлайн-сервіси, популяризуючи бібліотерапію як засіб допомоги користувачам в умовах кризи.
Щодо державних бібліотечних закладів, то Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ще ширше відкриває доступ до інформації і на свої веб-сторінці
пропонує добірку інформаційних джерел, що надаються видавництвам, бібліотекам та
установам у вільному доступі на час карантину, серед якої такі інформаційні платформи, як: Oxford University Press, EBSCO, Project MUSE, Cambridge University Press, SciProfiles,
Sciforum та ін.
В грудні 2018 року в Україні розпочала свою діяльність перша онлайн-бібліотека аудіокниг українською мовою «Слухай», до якої увійшло понад 100 прозових та поетичних
аудіокниг української класики зі шкільної програми, а також твори сучасних письменників, які начитували самі ж автори. Також до озвучування долучилися теле- та радіоведучі, актори театру й кіно, музиканти. (https://sluhay.com.ua/info)
Український інститут національної пам’яті також розмістив у вільному доступі всі
книги, видані під його егідою в електронному форматі.
Безкоштовна електронна бібліотека класики української та світової літератури «Відкрита книга» пропонує користувачам твори, що стали суспільним надбанням світової
культури.
Підтримка навчальної та наукової діяльності важлива у будь-які часи й періоди для
населення. Бібліотеки навчальних закладів згідно з новими тимчасовими умовами існування, переходять на віддалений режим роботи, працюють дистанційно (надають інструкції, наукові консультації, онлайн-довідки), пропонують звернутися до цифрових
колекції установ, займаються організацією онлайн-заходів.
Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія», наприклад, надає доступ до ліцензійних передплачених ресурсів, ресурсів відкритого доступу, наукометричних баз. Під час карантину відкрито безкоштовний доступ до додаткових ресурсів, серед яких наукова література (Cambridge University Press, JSTOR, Project
Muse), художня література (New York Public Library E-Book Central, The National Emergency
Library), навчальні матеріали (онлайн-курси Prometheus тощо), вебінари та спілкування
онлайн (EBSCO webinar series, Clarivate Analytics, Enago Academy та ін.).
На сайті наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв можна скористатися електронним каталогом з подальшим завантаженням необхідних документів, отримати віртуальну довідку, переглянути буктрейлери, лонгріди,
бібліотрансформер, відвідати віртуальну екскурсію Науковою бібліотекою КНУКіМ та
віртуальні виставки. На допомогу навчальному процесу бібліотека надає доступ до робочих програм, навчально-методичних комплексів дисциплін та інших навчальних матеріалів.
Науково-технічна бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського за короткі терміни розширила діапазон послуг і ресурсів, які можна отримати віддалено (онлайн чи на телефон).
На сьогодні серед дистанційних послуг бібліотеки є доступ до інформаційних ресурсів,
інформаційні довідки, консультування дослідників, викладачів, студентів, визначення
індексів УДК, складання списків літератури для акредитації за запитами факультетів та
кафедр, пошук та підбір інформаційних ресурсів із фонду рідкісних та цінних видань за
темами тощо.
Таким чином, виявлення та облік усіх чинників, пов’язаних з різноманітними формами прояву користувацької діяльності, дозволяє бібліотеці діяти цілеспрямовано, ретельно продумувати систему послуг та механізми інформаційної комунікації, які б могли
задовольнити потреби різних груп населення в інформації, документах, психологічній
захищеності, комфорті.
Формування умов (продуктів, послуг), що відповідають актуальним потребам (інформаційним, комунікативним, освітнім, дозвіллєвим тощо) різноманітних груп населення, дає підстави для розвитку позитивного ставлення користувачів до бібліотеки,
підвищення її соціального статусу.
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Таким чином, бачимо, що велінням часу стала вимога оцінювати діяльність бібліотечних закладів з позиції забезпечення формування інформаційного суспільства шляхом
інформаційних комунікацій з користувачами. Проте, бібліотеки прагнуть відповідати
вимогам життя та суспільної практики і забезпечують населення можливістю інтелектуального розвитку та духовного росту. Бібліокомунікація найбільш повно виявляє себе
в тому випадку, коли її вбачають не лише як канал передачі та трансформації інформації
в процесі науково-інформаційної діяльності, а і як спосіб існування знання, як систему
соціального спілкування.
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КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ УКРАЇНСЬКОГО КОМІКСУ
В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

У сучасному суспільстві комунікативну функцію інформування виконують різноманітні форми масової комунікації, і мова не лише про Інтернет, телебачення і т.д., а також
нові форми, яких можна назвати нестандартними для певної аудиторії. Сюди можна віднести комікс, адже в останні роки він починає займати не лише розважальну функцію,
подібно до кінематографа та художніх романів, відображаючи вигадане середовище, а й
наукову. Цьому підтвердженням є і захист дисертації у галузі міждисциплінарних досліджень у вигляді коміксу Ніком Суасаніном, і Пулітцерівську премію в галузі літератури
за комікс Шпігельмана «Маус», і серію журналістських репортажів Дж. Сакко, і кафедру
вивчення коміксів в кількох японських університетах.
Є достатньо підстав стверджувати, що за нинішніх передових комунікаційних різновидах комікс потрібно уніфікувати, зосереджуючись на комунікативній функції [1].
Безумовно комікс не лише можна, а й потрібно відносити до засобів масової комунікації. Цю ідею висловлювало багато науковців, одним з яких є М. Маклуена у своїй книзі
«Розуміння медіа: розширення людини», він стверджував, що «комікс як засіб передачі
повідомлення сам є повідомленням, відтак засобом масової комунікації, розміщуючи інформацію у мозаїчній сітці образів» [2].
Сьогодні в Україні існує ряд коміксів, які адаптують до специфіки сприйняття інформації широким загалом усіх верств населення, звідки можна стверджувати, що він помалу починає виконувати комунікативну функцію і в Україні. Разом з тим, незважаючи на
появу в Україні в новітній час власних коміксів, говорити про формування відповідної
комікс-культури в українському суспільстві ще зарано, а без цього виготовлення коміксів
як особливих інформаційних продуктів залишатиметься проявом поодиноких ініціатив.
Нині лише деякі українські видавництва займаються виготовленням і перекладом
коміксів. Так, з 2015 року видавництво «Ірбіс Комікси» видає перекладену українською
мовою всесвітньо відому серію дитячих коміксів з мишею Джеронімо Стілтоном, яка допомагає більше дізнатися про відомі події та особистості в історії людства, – «Шахраї
в Колізеї», «Слідами Марко Поло», «Відкриття Америки». Згодом видавництво «Махаон
Україна» в перекладі українською починає видавати комікси DC, права на переклад українською мовою коміксів «Вертіго» отримує видавництво «Рідна мова».
Популяризації коміксів в Україні сприятиме організація і проведення комікс-фестивалів та косплей-фестивалів, таких як львівський фестиваль косплею ANICON (з 2009 р.)
та київський фестиваль ґікової культури Kyiv Comic Con (з 2015 р.), а також поява відповідних періодичних видань. У зв’язку з останнім примітною є ініціатива М. Курінного
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започаткувати орієнтований на дитячу аудиторію від 7 до 12 років журнал коміксів Juno.
Пілотний проект був презентований у 2017 р. на Київському фестивалі коміксів. Особливість журналу коміксів Juno у його незалежності. Автор стартапу закликає усіх бажаючих долучитися до підготовки і видання такого інформаційного продукту, а перше число
журналу стало результат колективної співпраці 26 кращих українських художників. За
відгуками перших читачів, вони в захваті і чекають на другий номер.
Ознакою наявності цільової аудиторії є вихід періодичних видань, присвячених коміксам. Українські комікс-фанзіни із складнощами утримуються на ринку періодичної
преси. Найяскравіше видання цього напрямку – журнал мальованих історій Олексія Оліна «К9» (2003–2009). Усього вийшло 93 випуски видання з різними тематичними додатками. Закритий на піку фінансової кризи, журнал був чи найвдалішим на теренах СНГ, а
наклад у 16 тис. примірників став недосяжним для наступних проектів. Серед причин
закриття «К9» його редактор називає фінансову кризу та укорінення бартеру [3].
Отже, комікс на сьогодні є невід’ємним засобом масової комунікації, поєднуючи в собі
вербальну та невербальну складові, помалу вкорінюється в медіапростір, виходячи за
межі розважального та розширює соціально-комунікативний потенціал.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ДОКУМЕНТИ В СИСТЕМІ СЛУЖБОВОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ
Інформаційно-аналітичні документи як окремий клас в системі службової документації з’явився досить давно, його використовують науковці у своїх працях та співробітники органів місцевого самоврядування у щоденній роботі, але визначення «інформаційно-аналітичний документ в системі службової документації органів місцевого самоврядування» не надається, поряд із цим відсутній повний перелік документів, який ми
можемо застосовувати, коли згадуємо про клас інформаційно-аналітичних документів.
Виділяючи клас інформаційно-аналітичних документів, надаємо визначення, яке
використовує С. В. Сельченкова, «інформаційно-аналітичні документи містять інформацію, що є підставою для прийняття певних рішень, тобто ініціюють управлінські рішення, дозволяють обирати той або інший спосіб управлінського впливу» [4]. На думку
науковця, документи даної системи мають допоміжний характер стосовно організаційно-правових і розпорядчих документів. Мета їх створення – передавання інформації від
одного адресата до іншого або фіксація (аналіз) якихось інформаційних зведень.
На нашу думку, таке визначення є досить загальним, воно не передає усього наповненого змісту функціонального забезпечення і важливості, які мають інформацій-
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но-аналітичні документи в системі службової документації органів місцевого самоврядування. Досліджуючи законодавство України, що унормовує процеси роботи органів
місцевого самоврядування, нормативно-правові акти, праці науковців, можна виокремити чимало документів, які відносять до інформаційно-аналітичних. Нижче наведено
основні приклади застосування цього класу.
Інформаційно-аналітичні документи зустрічаються в «Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів», який затверджено наказом Міністерства юстиції України 12.04.2012
№578/5 [3]. В Переліку це поняття використано у розділі «Організація прогнозування
та планування» і використано як «інформаційно-аналітичні документи центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики щодо соціально-економічного розвитку, про темпи, пропорції, тенденції соціально-економічного
розвитку України, окремих регіонів та сфер національної економіки», але не уточняється, які саме документи віднесено до цього виду.
Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД) не містить класу інформаційно-аналітичних документів [2]. На думку автора – це упущення і пов’язано
з тим, що класифікатор складено у 1998 році і якісний підхід до організації управлінської інформації почав активно розвиватись лише на початку 2000-х років. Зараз документний потік на підприємствах набагато більший ніж це було у 1990-х рр. і класифікатор не містить усіх документів, які застосовуються кожного дня в управлінській
діяльності.
Науковці, які досліджували інформаційно-аналітичні документи пропонували різні
переліки, не зосереджуючи увагу на комплексному аналізу усієї системи документування управлінської інформації в органах місцевого самоврядування. Свій перелік пропонували Ю. І. Палеха, І. О. Петрова, Л. Я. Філіпова, Г. Ф. Гордукалова, С. В. Сельченкова.
Г. Ф. Гордукалова зосереджує увагу на коротких аналітичних документах, таких як
аналітичний огляд, аналітичний звіт, аналітична доповідь, аналітична довідка (ситуативна довідка, експрес-довідка, моніторингова довідка, ретроспективна оглядова довідка, оглядова довідка нормативно-правової інформації, статистична довідка, оглядова довідка про зовнішньо-економічну діяльність підприємства, бізнес-довідка, оглядова
довідка про товар), дайджест, аналітичний прогноз, обмежуючи поняття інформаційноаналітичних документів короткими інформаційно-аналітичними повідомленнями, які
виникають як запит або звіт у щоденній роботі [1]. С. В. Сельченкова дещо розширює перелік, включаючи до нього акт, висновки, заяви, зведення, доповідні записки, довідки,
пропозиції, пояснювальні записки, протоколи, службові листи [4].
Проте, попри усі зазначені переліки, аргументи і наукові праці, автор з упевненістю може стверджувати, що інформаційно-аналітичні документи органів місцевого самоврядування мають більшу кількість, ширше функціональне призначення, особливу
цінність.
Перше, варто зазначити, що інформаційно-аналітичні документи органів місцевого самоврядування мають постійну динаміку. Зміни в законодавстві, оновлення
нормативно-правової бази, глобальна автоматизація процесів управління, постійно
зростаючий обсяг документування управлінської інформації призводить до того, що
з’являються нові види документів і зникають старі, оновлюються реквізити, змінюється форма та дані. На даний момент, умовно, ми виділяємо 6 груп документів:
1. Документи виборчого процесу (протоколи, акти, списки, підписні листи).
2. Документи об’єднаної територіальної громади (подання, перелік громад, плани
заходів).
3. Документи сесії обласної, міської, сільської, селищної ради (листи, звіти, оголошення, повідомлення).
4. Документи опубліковані у ЗМІ (повідомлення).
5. Документи звернень громадян (пропозиції, електронні петиції, запити).
6. Документи виконавчого органу (структура апарату, плани/програми економічного і соціального розвитку).
Другою характерною рисою інформаційно-аналітичних документів в системі службової документації органів місцевого самоврядування є їх публічність. Документи, за
допомогою яких залучаються до співпраці, самоврядування, вирішення оперативних
питань населення, в більшості випадків опубліковуються, оприлюднюються і мають на
меті інформування населення з однієї сторони і зворотній зв’язок з іншої. Звернення
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громадян – викладені в письмовій або усній формі, пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги, відповіді на звернення громадян, електронні петиції, інформаційні
довідки, оголошення – основні інформаційно-аналітичні документи територіальної
громади і населення, які реалізують питання практичної реалізації права здійснювати
самоврядування на місцях.
Третьою характерною особливістю, які мають такі документи є їх чітка структурованість, регламентованість, наявність обов’язкових реквізитів, слідування правилам
при створенні. Протоколи, списки виборців, схеми організації самоврядування, звіти
перед виборцями, виборчі списки кандидатів забезпечують громадянам можливість
для участі в управління державними і громадськими справами, а тому мають бути точні, достовірні, повні, чіткі. При нестабільній інформаційній безпеці в державі, відносини між територіальної громадою і органами місцевого самоврядування повинні бути
сформовані максимально прозоро, а за таких обставин, інформаційно-аналітичні документи займають особливе місце в системі службової документації органів місцевого самоврядування.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
Інформаційний розвиток суттєво впливає на всі сторони політичного життя суспільства. Інформаційний простір у політичному процесі України відіграє важливу політикопросвітницьку роль. Він спонукає громадян до активної участі у політичному житті, вводячи їх у курс внутрішньо-суспільних, зарубіжних і світових політичних подій, які часом
більшою чи меншою мірою стосуються України. Знайомить їх із політикою держав, політичних партій, громадських організацій, діяльністю державних керівників, політичною боротьбою в середовищі влади, між владою і опозицією, між політичними партіями,
різними групами інтересів. Слід зазначити, що політичні діячі докладають неабияких
зусиль, щоб домогтися представництва на екранах телебачення, навіть незважаючи на
прогресуючий ріст каналів трансляції.
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В ході та результатах політичних кампаній засоби масової інформації відіграють
провідну роль. Саме завдяки ЗМІ забезпечується необхідне для політичних суб’єктів обговорення суспільно необхідних тем, питань, створюється позитивний імідж державних керівників, політичних партій, політичних діячів, формують відповідну громадську
думку щодо тієї чи іншої ситуації. Для більшості виборців засоби масової інформації
стають найпотужнішим джерелом інформації про політичні партії, виборчі блоки партій, кандидатів у народні депутати, про перипетії виборчого процесу тощо [1].
З одного боку, постійний стрімкий розвиток інформаційних технологій та їхнє застосування в Україні, надає великі можливості для втілення основних цінностей громадянського суспільства, але, з іншого, — несе в собі небезпеку спотворення загальної
свідомості громадян.
Звідси бажання політичних сил певним чином впливати на ЗМІ, тим більше в умовах
інформаційного суспільства. До так званого впливу відносяться: фінансова підтримка
діяльності ЗМІ, заохочення або ж навіть тиск. Розрізняють 2 підгрупи: підконтрольні
та непідконтрольні політичній партії. Відповідно до уподобань ЗМІ щодо певної політичної партії, виростає імовірність покращити загальний імідж партії на в більшій мірі
вплинути на електорат. Отже, зв’язок між партією і засобами масової інформації можна
зобразити як прямо пропорційний [4].
За критерієм надходження інформації ми можемо виділити два основних види політичної комунікації партії: прямий та непрямий. Від чого залежить інформаційне забезпечення партій? На мою думку, від рівня політичної комунікації на рівні країні та в
середині партії.
Оскільки ми бачимо тенденцію розвитку комунікації шляхом ЗМІ, то надалі в основному будемо брати до уваги непряму комунікацію, звісно враховуючу важливість
механізму прямої взаємодії партії зі своїми осередками, структурами та електоратом.
Політична комунікація здійснюється не інакше як через ЗМІ, політично організовані утворення і неформальні канали. Безперечно, притаманною рисою цього процесу є
його безперервність, проте його активна фаза зазвичай прослідковується у виборчий
період з метою завоювання його прихильності.
Слід зазначити, що а даний момент соціальні мережі є потужною платформою для
взаємодії з електоратом, тому майже всі політичні партії створюють свої облікові записи та сайти в інтернеті. Це дозволяє охопити якомога більшу кількість користувачів
соціальних мереж та ефективно взаємодіяти з ними.
Законодавством України не заборонено здійснювати комунікацію в усіх його можливих формах, а саме: проведення зборів та зустрічей з громадянами, організація мітингів, публічні дебати, дискусії, «круглі столи», прес-конференції; оприлюднювати в
засобах масової інформації (ЗМІ) виступи, інтерв’ю, відеофільми, аудіо- та відеокліпи,
публікації та повідомлення; розповсюджувати свою символіку, листівки, плакати, друковані матеріали, розміщувати інформацію на носіях зовнішньої реклами; проводити
концерти, вистави, спортивні змагання, різноманітні публічні заходи за підтримки
партії [3].
Відомо, що можна використовувати й інші форми комунікації:
− налагоджувати діяльність громадських приймалень партій,
− організовувати телефонні центри (телефонні лінії),
− листуватися з виборцями,
− працювати з громадськими об’єднаннями – жіночими, спортивними, екологічними, бізнесовими, освітніми і т. ін. – на місцях
− проводити громадські слухання, поширювати партійну пресу, листівки,
− висвітлювати поточну діяльність партій за допомогою електронних засобів розповсюдження інформації
Система громадських приймалень є одним із головних інструментів інформаційного забезпечення політичних партій для ефективного функціонування.
Що стосується регіонів, то на місцевому рівні одні з провідних позицій в налагодженні комунікації партії та виборців займають:
а) партійна преса
б) громадські приймальні
в) зустрічі з депутатами при міській раді
г) мітинги, пікети, прямий контакт лідера партії з виборцями [2].
На основі вищесказаного, можна підсумувати, що роль ЗМІ в політичному процесі
з кожним роком зростає, так само, як і зростає тенденція їх подальшого розвитку. Для
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ефективного зв’язку з електоратом та оптимізації політичної комунікації є нагальна
потреба взаємодії політичних партій із ЗМІ.
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РОЛЬ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ У МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
Актуальність проблеми дослідження зумовлюється трансформаційними змінами світоглядних парадигм сучасного інформаційного суспільства, пов’язаними зі зростанням
обсягів інформації, її переходом до найважливіших універсальних категорій суспільного
буття, що актуалізує аксіологічні та гносеологічні чинники його розвитку. Домінантою
культури сучасного інформаційного суспільства стає інформаційна культура, не лише як
система уявлень про інформаційну картину світу, умінь та навичок в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, але й метод духовно-практичного освоєння дійсності, що
зафіксована на матеріальних носіях та ретрансльована у просторі і часі. Динаміка поширення інформаційних технологій вимагає постійного вдосконалення навичок створення
і використання нового знання, що зумовлює необхідність поглиблення існуючих наукових підходів до методології досліджень інформаційної культури.
Різноплановість феномену інформаційної культури, що знаходить відображення у
сучасних наукових дослідженнях, дозволяє визначити комплекс найбільш поширених
методологічних підходів: культурологічний (аналіз інформаційної культури в контексті
розвитку культури загалом), інформаційний (дослідження характеристик, що відображають можливості індивіда в галузі роботи з інформацією); психологічний (виокремлення мотивів у формуванні власних інформаційних потреб та формування здібностей
для їх досягнення). Водночас, розширення предметної сфери феномену інформаційної
культури, зумовлене ускладненням процесів інформатизації суспільства, вимагає нового аналітичного рівня інформаційного мислення, і формує необхідність домінування у
методології системного підходу.
Системний підхід, як одна з провідних методологічних парадигм і принципів пізнання в сучасному науковому знанні, полягає в тому, що будь-який більш-менш складний
об’єкт розглядається як самостійна система зі своїми особливостями функціонування і
розвитку. Ґрунтуючись на ідеях цілісності і відносної незалежності об’єктів реальності,
принцип системності передбачає подання досліджуваного об’єкта як певної системи зі
своєю структурою, функціональною взаємозалежністю елементів, законами розвитку її
складових. «Система є обмеженою безліччю взаємодіючих елементів» [1, с. 43].
З позиції системного підходу суспільство постає як складна система соціальних елементів (груп, інститутів, індивідів), взаємодія структурних одиниць якої, за Т. Парсонсом
[3], забезпечується виконанням ряду функцій – адаптації, цілепокладання, інтеграції та
мотивації. Відповідно, соціальна система являє собою сукупність соціальних явищ і процесів, що знаходяться у відносинах і зв’язках між собою.
Суспільство – інтегральна саморегульована система, яка характеризується наявністю соціальних інститутів – економічних, політичних, соціальних, духовних, що за-
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безпечують саморозвиток системи на основі набутого соціального і культурного досвіду. Згідно з позицією Н.Лумана [2, с. 543], соціальні системи – найбільш комплексні
з усіх існуючих, здатні відтворювати себе за допомогою комунікацій, що мають власні
смисли. Еволюція засобів комунікації (писемність – книгодрукування – технічні засоби
зв’язку – Інтернет-технології) формує необхідність розвитку інформаційної культури
як здатності адекватної відповіді складної системи – біологічної (людини) чи соціальної (суспільства) на зовнішні інформаційні виклики з метою збереження можливості
свого подальшого функціонування. Динаміка розвитку складних інформаційних систем передбачає постійну зміну їх внутрішнього стану, а саме – висхідний розвиток (або
прогрес), пов’язаний з постійним накопиченням інформації, і спадний розвиток (або
регрес), яке означає зменшення кількості інформації [4, с.108]. Можливість оволодіння
відповідним рівнем інформаційної культури забезпечує здатність накопичувати і передавати знання, які в ході історичного процесу безперервно посилювали можливості
адаптації до мінливого історичного соціально-культурного середовища, відповідно, кожен новий етап інформаційно-комунікаційних революцій визначає здатність складних
інформаційних систем до саморозвитку, ключовим критерієм якого виступає рівень інформаційної культури.
Таким чином, застосування системного підходу у методології досліджень феномену
інформаційної культури дозволяє аналізувати суспільство як цілісну саморегульовану
інформаційну систему, ефективність функціонування якої забезпечується наявністю соціально-комунікаційних інститутів, здатних збирати, накопичувати, обробляти соціальну інформацію, забезпечуючи формування соціальної пам’яті, а оволодіння інформаційною культурою визначає рівень ефективності обробки складних інформаційних масивів,
і, в кінцевому результаті визначає місце в ієрархії влади.
Література

1. Аверьянов А.Н. Системное познание мира: Методол. проблемы. Москва:
Политиздат, 1985. 263 с.
2. Луман Н. Общество общества. Москва: Изд–во “Логос”, ИТДГК “Гнозис”. 2010. 608 с.
3. Парсонс Т. О социальных системах. Москва: Академический проект, 2002. 832 с.
4. Урсул А. Д. Природа информации: философский очерк. Челябинск: «Информационное
общество», 2010. 231 с.
УДК 061:719

Палій Сергій Васильович,
аспірант Київського національного університету
культури і мистецтв,
м. Київ, Україна
Науковий керівник:
Медведєва Валентина Миколаївна,
кандидат педагогічних наук, професор,
заслужений працівник культури України,
м. Київ, Україна
НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

На сучасному етапі розвитку постіндустріального суспільства високий рівень інформаційно-аналітичних технологій, в поєднанні з ефективним використанням організаційного потенціалу та ресурсів, позиціонується як необхідна умова для забезпечення
стабільного розвитку держави. Створення та розвиток у більшості галузей людської діяльності на рівні світового співтовариства інформаційно-аналітичних центрів – характерна особливість соціуму початку ХХІ ст.
Неабиякого значення на сучасному етапі набуває створення національних інформаційно-аналітичних центрів культурної спадщини, спрямованих на подальше удосконалення існуючих напрацювань з означеного питання на академічному та законодавчому
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рівнях. Водночас актуалізується дослідження діяльності подібних центрів, що посприяє
розширенню теоретичної бази.
Тенденції сучасного суспільства та специфіка розвитку соціокультурного простору
на початку ХХІ ст. активізують потребу в організації інформаційно-аналітичних центрів особливого типу, що здатні здійснювати оперативне дослідження нагальних соціокультурних проблем, потреб та запитів. Дослідження передового світового досвіду
щодо вирішення означених аспектів, генерування нових ідей та розробка нестандартних підходів на базі інформаційно-аналітичних центрів дозволяє позитивно впливати
на формування суспільної думки (за умови, якщо вони є частиною провладних структур
національного або регіонального рівня чи підпорядковані ним) та пропонувати владі
інноваційні рішення і механізми їх реалізації, виступаючи в якості додаткового інтелектуального ресурсу (недержавні інформаційно-аналітичні центри).
Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності органів виконавської влади позиціонується сучасними дослідниками як «особлива галузь людської діяльності, що забезпечує інформаційні потреби суспільства за допомогою аналітичних
технологій, за рахунок обробки висхідної інформації та отримання якісно нового знання» [4, с. 122]. Відповідно специфіці, прикладний характер інформаційно-аналітичної
діяльності засновується не лише на глибокій, самостійній розробці проблем, а й на приверненні спеціалістів-експертів, узагальненні готового матеріалу, координуванні досліджень наукових колективів [3, с. 19].
Під інформаційно-аналітичним забезпеченням галузі культурної спадщини, розуміємо вид діяльності державних та недержавних установ, спрямований на створення необхідних умов для реалізації охорони та збереження культурної спадщини.
Культурна спадщина, як матеріальна, так і нематеріальна, охоплює багато галузей,
від мистецтва до культурних традицій. Розуміння спадщини має динамічний характер і
постійно інтерпретується та змінюється відповідно часу, зміні контексту, а також досвіду та очікуванням суспільства. Відповідно розробленому ЮНЕСКО універсальному підходу, культурна спадщина розглядається окремо від природної спадщини і включає:
– матеріальну культурну спадщину: рухому (картини, скульптури, рукописи, монети), нерухому (археологічні пам’ятники та ін.) та підводну (підводні руїни, затоплені кораблі);
– нематеріальну культурну спадщину: всі традиції, виконавське мистецтво, соціальні практики, ритуали, святкові заходи; знання та практики, що стосуються природи та
всесвіту; знання та навички для виробництва традиційних ремесел [5].
Сучасні українські дослідники, позиціонуючи культурну спадщину (суспільно визнані матеріальні та нематеріальні (духовні) цінності, що зберігаються і передаються суспільством наступним поколінням) як інформаційний потенціал людства [2, с. 42], пропонують власні поділи на основні групи: одиничні пам’ятки культури та історії, комплекси
і ансамблі пам’яток з їх природно-історичним оточенням; культурні ландшафти та форми живої традиційної культури [2, с. 42–43]; надбання, що переважно використовуються
туристами (виставки, фестивалі, пам’ятки); надбання змішаного користування (театри,
музеї, заповідники та ін.); надбання, що використовується переважно місцевим населенням (кінотеатри, бібліотеки, об’єкти релігійного культу) [1, с. 37] та ін.
У вирішенні наведених вище питань важливу роль відіграє об’єктивна, достовірна та
своєчасна інформація, обробка, збереження та надання якої забезпечується автоматизованою системою. Відповідно доцільним є створення єдиного тематичного інформаційноаналітичного центру, система якого, як основа національного реєстру об’єктів історикокультурної спадщини, вміщує в собі необхідні документи, карти, реєстри, статистичні
дані.
Окрім таких напрямів діяльності як інформаційна, аналітична, створення електронних баз даних, презентаційно-видавнича діяльність, впровадження сучасних інформаційних технологій в галузь культурної спадщини, реалізація та підтримка в наданні
державних послуг, національні інформаційно-аналітичні центри культурної спадщини
здійснюють активну розробку тематичних досліджень відповідно затвердженій програмі (наприклад, аналіз зображень та матеріалів).
Завдання національних інформаційно-аналітичних центрів необхідно визначати
враховуючи особливості процесу їх функціонування. Це і створення єдиного інформаційного простору (програмної бази для формування інформаційного банку моніторингу
галузі культурної спадщини); розробка механізму отримання, зберігання та передачі інформації; організація моніторингу, зокрема збору, систематизації та аналізу інформації
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на регіональному та національному рівнях; формування автоматизованих баз даних основних напрямів діяльності; прогнозування розвитку галузі культурної спадщини; збір
інформації про динаміку розвитку галузі (підготовка та видання аналітичних збірок, довідників, бюлетенів та інших інформаційних матеріалів у текстовому та електронному
форматі); розробка та реалізація міждисциплінарних підходів дослідження культурної
спадщини; здійснення інформаційного зв’язку з музеями, театрами, кінотеатрами, бібліотеками та іншими закладами, а також з органами управління культурною спадщиною,
національними та громадськими організаціями; здійснення зберігання та поширення
інформації про культурну спадщину на електронних носіях; надання інформаційних послуг широкому колу користувачів засобами створення інформаційних ресурсів у мережі
Інтернет; формування та впровадження єдиних інформаційних ресурсів.
Діяльність національних інформаційно-аналітичних центрів культурної спадщини,
метою яких є створення єдиного центру інформаційних послуг, впровадження нових
інформаційних технологій, спрямована на забезпечення держави (як засновника), закладів та організацій дослідження, збереження та охорони культурної спадщини країни
аналітичною інформацією, а також на розробку практичних рекомендацій з концептуальних та стратегічних питань розвитку галузі на основі отриманої в процесі моніторингу інформації. Створивши платформу для діалогу та дискусій, національні інформаційноаналітичні центри сприяють розробці культурної політики держави.
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ПРОЕКТНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ФОРМУЛА УСПІХУ
БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВ

Для сучасної цифрової епохи, такі терміни як «реорганізація», «модернізація», не
рідко навіть і «реформування» є синонімічними. Аргументуючись цим тезисом, можна
стверджувати, що будь-яка сфера діяльності, організація, підприємство чи установа зазнають кардинальних змін. Не виключенням є і бібліотечні установи. Але будь-яка зміна
потребує ресурсів: матеріальних, технічних, кадрових. Бібліотеки, що залежні від державної політики та державного фінансування, зазвичай обмежені вищезазначеними ресурсами. Та завдяки проектній діяльності, яка передбачає насамперед уміння залучати
ресурси, бібліотеки стають на шлях інноваційного розвитку.
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По-перше, класифікація проектів за змістовними факторами (інвестиційні, інноваційні, маркетингові, стратегічні, організаційні, економічні, інформаційні, партнерські
(корпоративні), освітні, соціальні, культурно-дозвіллєві, проекти з підвищення кваліфікації) [2, с. 49-50] дає змогу охопити майже всі проблемні питання в функціонуванні бібліотек. Завдяки реалізації проектів, можна вирішити наступні завдання: популяризація
читання, формування іміджу бібліотек і бібліотечної професії, покращення матеріально-технічного забезпечення, оновлення бібліотечного інтер’єру, привернення уваги до
соціальних проблем та інші.
По-друге, сам по собі проект є унікальним та разовим явищем, що в свою чергу активує творчу діяльність самих працівників та заохочує до інших ініціатив.
На перший погляд все здається легко. Але чому ж проектна діяльність у бібліотеках
України не розвинена на достатньому рівні? Насамперед існує низка проблем:
1. Кадрова. У бібліотечній структурі не існує окремої посади для людини, яка б займалася проектною діяльність. Зазвичай це роблять бібліотекарі, бібліографи, методисти, завідувачі відділів, самі керівники. Але проектна діяльність потребує самовіддачі, і
має бути менеджер який буде керувати розробкою проекту, впровадженням і реалізацією, тобто на таку людину не мають покладатися інші обов’язки.
2. Освітня. Сьогодні навчальні заклади вищої освіти мають можливості формувати освітні програми з урахуванням потреб практики, готувати конкурентних фахівців,
здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання, практичні проблеми в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Завдяки цьому студенти мають можливості
отримувати теоретичні знання й практичні навички, що необхідні фахівцю вже сьогодні.
Так, наприклад у Київському національному університеті культури і мистецтв кафедрою
інформаційних технологій запроваджено у навчальний процес дисципліну «Проектна діяльність бібліотек», як професійно практичне навчання, в рамках дуальної освіти. Проте,
відкритим залишається питання освіти фахівців, які отримали диплом раніше.
3. Інформаційна. Поінформованість працівників бібліотек, щодо проектних та програмних ініціатив, на сьогоднішній день є незадовільною. У більшості фахівців недостатньо знань, щодо повного циклу реалізації того чи іншого проекту. Більшість не мають
уявлення, з чого почати, де брати необхідні ресурси, з ким консультуватися. Тому важливо залучати працівників бібліотек до об’єднань однодумців, громадських організацій,
однією з яких є Українська бібліотечна асоціація, яка розробляє програми, проекти [1] до
яких можна долучитися.
Комунікація, обмін досвідом, актуальними знаннями та інформацією, є одними з
таких факторів, які дозволять триматися на плаву в еру, де розвиток відбувається над
швидкими темпами. А бібліотечним установам, які ще й досі покладаються на державну
підтримку, якої з кожним роком все менше і менше, ще «вчора» потрібно було зробити
ставку на власні сили, в даному випадку на отримання грантів за розробленими проектами. А також зробити ставку на краудфандингові платформи, про які, на жаль, мало хто
знає, але які вже й успішно протестовані деякими бібліотечними установами.
Проектна діяльність на даному етапі потребує розв’язання низки вищезазначених
проблем, вирішення яких призведе до покращення і формування проектного мислення,
яке є ключем до успіху бібліотек. Завдяки розробці та реалізації проектів підвищується
рівень зацікавленості діяльністю бібліотечних установ, поліпшується фінансова ситуація (якщо така присутня), посилюється роль самої бібліотеки в суспільному середовищі.
Отже, формування проектного мислення серед працівників бібліотечно-інформаційних установ є актуальною, і потребує ґрунтовного систематизованого теоретичного
осмислення, що в свою чергу дасть поштовх до написання чітких методичних рекомендацій, які будуть застосовані в практичній діяльності.
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ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Нині триває впровадження цифрових технологій в усі сфери життя. Трансформація
біологічних та фізичних систем у кібербіологічні та кіберфізичні відбувається шляхом
переходу людської діяльності з реального світу у віртуальний.
Невпинний розвиток інформаційних технологій приводить до швидких змін у світі
та відносинах у ньому. Цифрове суспільство – унікальне у своєму роді. Йому вдалося розмити кордони між країнами у віртуальному світі.
Так, наприклад, при виникненні природного катаклізму в одному кінці світу інформація про це буде поширена майже миттєво завдяки перенесенню обміну інформацією в
цифровий вимір.
Крім того, контакти між людьми стають простішими і швидшими або відбуваються у
режимі реального часу. А торгівля спрощується, тому що цифрове суспільство націлене
на звичайного споживача.
Важливим результатом прискорення процесу обміну науковою інформацією є створення інновацій. Разом з тим особливим для України став момент створення та схвалення «Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки».
«Головною метою Концепції є реалізація прискоренного сценарію цифрового розвитку, як
найбільш релевантного для України з точки зору викликів, потреб та можливостей». [4, с. 1]
Одним із засобів швидкого доступу до інформації є електронна бібліотека. Дану проблему досліджували українські й зарубіжні науковці В. Білоус, Г. Гуцол, Л. Дубровіна,
Л. Ворфлік, О. Таланчук, Я. Шрайберг, О. Онищенко, З. Жеребкіна та багато інших.
«Електронна інформація стала доступною як у локальному, так й у віддаленому режимі чим дала змогу досягти максимально можливого рівня інформаційного забезпечення» [2, с. 161]. «Впровадження електронних бібліотек дало змогу сприяти: прискоренню
процесів обробки інформації та внесення даних; підвищенню точності й надійності обліково-звітної інформації та збільшенню можливостей всебічного статистичного аналізу;
наданню швидкого доступу до інформації» [2, с. 163] .
Крім того, оцифрування є економічно вигідним для людства у різних сферах: освіти (доступ до навчальних матеріалів з будь-яких куточків планети), науки (найновіші
наукові відкриття), техніки (розвиток нанотехнологій), природоохоронній (зменшення
використання хімічних речовин необхідних для виготовлення друкованих матеріалів )
та багатьох інших.
За останнє десятиріччя люди навчилися не тільки оцифровувати майже будь-що для
зберігання, а й для отримання детальної інформації про предмет. Разом з тим даний процес дав змогу віртуально реставрувати безцінні скарби світового спадку. В результаті це
надало можливість показати людям речі, які існували задовго до їх народження спонукаючи їх до подальшої освіти.
«Серед переваг оцифрування для нашої держави можна виділити 3 основні. По-перше, значне зменшення витрат з державного бюджету на оцифрування фондів бібліотек,
архівів, музеїв. По-друге, презентація вітчизняної видавничої продукції світовому співтовариству. А також, інтеграція в європейське суспільство, рівень інформатизації якого
значно випереджає Україну» [3, с. 8].
Яскравим прикладом діджиталізації інформаційних ресурсів є глобальний міжнародний проєкт «Світова цифрова бібліотека» (World Digital Library). «Україну в проєкті
представляють: Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Наукова бібліотека національного університету «Києво-Могилянська академія», Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Львівська наукова бібліотека імені Василя Стефа-
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ника, Науково-технічна бібліотека національного університету «Львівська політехніка»,
Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна» [1, с. 1].
Брати участь у проєкті можуть не лише установи, а й фізичні особи. Управління сайтом Світової цифрової бібліотеки здійснює Бібліотека Конгресу США.
Зміст проєкту класифікується за часом, місцем, тематикою та типом об’єкта. Усі першоджерела відображені мовою оригіналу. Проте метадані відображені сімома різними
мовами (українська відсутня), що перешкоджає зробити проєкт універсальним та доступним для всього світу. Сайт містить інструкції для користувача, але має невигідне
розташування, тому його складно знайти, а пошук вимагає значних часових витрат.
Україна представлена невеликою кількістю матеріалів, тому бібліотека потребує доповнення. Крім того проєкт «Світова цифрова бібліотека» (World Digital Library) потребує багатьох доопрацювань:
Отже, Україна у найближчому майбутньому має всі шанси досягнути рівня інформатизації європейських сусідів.
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ: ВИКЛИК ЧАСУ ДЛЯ СУЧАСНИХ ЗМІ
Процес мультимедіатизації є одним з головних трендів сучасних медій. Стрімкий
розвиток інформаційних технологій спровокував створення нових можливостей, зумовив модерні вимоги до контенту онлайн-видань. Вагому роль відграють мультимедійні
засоби, які породжують сучасні підходи для мережевої журналістики.
Сьогодні інформація в новинному потоці набула видозмінених форм відображення
і трансформувалася у різні цифрові формати. Спостерігаємо тенденцію витіснення вербального контенту візуальним. Сучасний читач «лінивий», тому часто звертає увагу на
яскраві зображення [1].
На сторінках мережевих видань все частіше користується популярністю такий вид
графічного зображення, як карикатура.
Зазначимо, карикатура відіграє функцію привернення уваги саме яскравими зображеннями, гіперболізованими рисами, комп’ютерною графікою, яка містить глибокий підтекст. Простежено, що карикатура найпопулярніший вид графічного зображен-
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ня для сучасних ЗМІ. Карикатура в якісній українській пресі являє собою ілюстрації до
ділової (аналітичної) преси на суспільно-політичні теми. Карикатура спрощує сприйняття досить великого за обсягом тексту, робить текст емоційно насиченим й рейтинговим.
Одне із найпопулярніших політичних видань в Україні є щотижневик «Дзеркало
тижня» [5] – це суспільно-політичне видання. Відмітимо, що тижневик привертає увагу своїх читачів різноманітними яскравими пародіями, які прикрашають матеріали
газети, цим самим виділяють його серед інших. Це не просто яскраві, комічні зображення молодого художника або комп’ютерна графіка – це повноцінне зображення, яке
містить глибокий зміст, включає оцінку та критику автора. Карикатуру сміливо можна
назвати окремим розділом видання, складним і досить заплутаним. Саме така форма
візуалізації супроводжує центральний матеріал на першій сторінці «Дзеркала тижня».
Вона несе широку смислову інтерпретацію, виконує сатиричну, експресивну функції,
посилюючи дієвість публікації.
Необхідно підкреслити, що такий вид зображень допомагає читачу краще сприймати досить великий за обсягом матеріал. Саме яскраві пародії привертають увагу читачів та збільшують рейтинги переглядів щотижневика.
Найважливішим фактором карикатури є смислове наповнення. Більшість карикатур стосується окремих важливих тем, таких як виборча кампанія, питання війни і
миру або корупції в уряді.
Наголосимо, що на сторінках газети «Дзеркало тижня» карикатура найчастіше
доповнює матеріали на політичну тематику. Журналісти видання використовують
яскраві малюнки, які доречно доповнюють матеріал. Також автори можуть в одному
матеріалі використати декілька карикатур. Такі матеріали звертають увагу читачів та
стимулюють їх до перегляду повноцінного матеріалу. Зазначимо, що художником-карикатуристом видання є О. Смаль.
Газета «День» [4] також використовує такий цей графічного зображення (карикатура). Тематика видання є суспільно-політичною: містять як інформаційні, так і аналітичні матеріали. Відмітимо, що художниками-карикатуристами газети «День» є А. Казанський та В. Богорад. У виданні найбільше частіше зустрічається саме сатирична
(політична) карикатура у якій обов’язково поєднана оцінка та критика. Карикатура
зображена у чорно-білих кольорах і підписується найчастіше як «малюнок». Також часто в описі під зображенням вказується, що взято «з архіву» газети (творча спадщина
карикатуриста А. Казанського).
Таким чином, газета «День» використовує карикатуру у своїх матеріалах на суспільно-політичну тематику, висвітлює важливі процеси які відбуваються в країні. Одна-дві
карикатури присутні переважно у кожному випуску видання, виконані у чорно-білих
кольорах.
Варто зазначити, французька щотижнева газета «Шарлі Ебдо» на своїх шпальтах
регулярно публікує карикатури, репортажі, дискусії та анекдоти [6]. Головною особливістю є те, що вона сповідує ліві політичні погляди, а також гостро висміює політиків і
навіть релігійні теми. Обкладинки газети часто провокативні, яскраві та відзначаються креативністю. До прикладу, опублікована карикатура про пожар Нотр-Дам де Пари
викликала справжній резонанс у читачів. Карикатурист зобразив палаючий Нотр-Дам
на голові у президента Франції Еммануела Макрона. Внизу зображення увагу читачів
привертають два надписи – «Реформи» та «Почну з несучих конструкцій». Зазначимо,
що у 2015 році редакцію французької газети розстріляли ісламісти і вбили 12 людей.
Причиною нападу були карикатури на ісламські релігійні символи. Перший, після теракту, номер газети вийшов накладом понад три мільйони примірників (замість звичних 60 тисяч) під назвою «Все пробачено». На обкладинці було зображено Магомета, у
якого щокою котиться сльоза, в руках він тримає знак « Я – Шарлі».
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що українська карикатура дещо відрізняється від французької карикатури. Так видання «CharlieHebdo» публікує досить гострі, провокативні, яскраві зображення на політичну і релігійну тематику. Французька карикатура досить проста для розуміння, а от українська – інколи важка. Потрібно
прочитати текст для того, щоб зрозуміти задум та ідею карикатуриста, на відміну від
українських видань. Французьке видання «Charlie Hebdo» часто зображує на обкладинках політичних діячів світу. Значимо, що видання часто публікує шаржі, а обкладинки
супроводжуються креативними надписами.
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Проведене дослідження не вичерпує всіх сторін наукового пошуку з даної теми. У
подальших розвідках ми зосередимо увагу на дослідженні використання карикатур
американськими ЗМІ.
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СТЕРЕОТИПИ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Сьогодні у ХХІ столітті, сповненому процесами глобалізації у різних сферах життя
суспільства, у час розвитку та піднесення різних інноваційних технологій, кордони у
процесі комунікації розширюються і стають майже непомітними. Ми можемо спостерігати як поширюються міжнародні контакти між державами, налагоджується співробітництво між країнами, поглиблюються відносини у міжнародній сфері. Ці процеси
комунікації відбуваються як на глобальному рівні, міжнародній арені, так і на рівні
звичайних індивідів різних країн. Всі ці явища відображають наскільки збільшується
інтерес до міжкультурної комунікації [3].
Тож, поняття міжкультурної комунікації вперше запропонували американські вчені Ларрі Самовар і Річард Портер у книзі «Комунікація між культурами» у 1972 році [2].
Під міжкультурною комунікацією розуміють галузь науки, що вивчає взаємодію, обмін
інформацією, спілкування індивідів різних різних національних спільнот. Основним
засобом комунікації виступає мова. Саме вона відображає основні особливості національно-культурної спільноти. Мова виступає ключовим засобом для налагодження
відносин між представниками різних культур. Іноді не тільки не володіння мовою може
перешкоджати міжкультурній комунікації, але й недостатня кількість знань, інформації про представників іншої культури, навіть сьогодні, коли ми маємо змогу знайти
будь яку інформацію на різну тематику, яка нас цікавить. Саме відсутність інформації,
фактів достовірних та перевірених, стають приводом для формування стереотипів. [1,
c. 5]
Термін «стереотип» у сучасному розумінні вперше використав американський журналіст Волтер Ліпман у своїй книзі «Суспільна думка» (1922) для позначення усталеного спрощеного образу соціального об’єкта в свідомості людини. Стереотип це стійке
та довговічне явище, яке формується у соціальному середовищі. Відмовитись від стереотипів дуже складно, набагато зручніше вірити стереотипам про які говорять всі та
вважати їх правдою, ніж спробувати дізнатись достовірну та перевірену інформацію.
Такі стереотипии є у кожної національної спільноти. [1, c. 23]. Вони існують як на міжнародній арені у відносинах між країнами так і на основі різних показників таких як
стать, вік, професії, речі побуту. Наприклад, весь світ знає, що Нідерланди – це країна,
яка асоціюється з велосипедами, вседозволеністю, наркотиками, сиром та тюльпанами. Але мало, хто знає, що це країна, де права і свободи людей вважаються найвищою
цінністю, це країна мистецтва, яка є батьківщиною багатьох митців тощо.
Отже, таких стереотипів про кожну країну світу існує дуже багато і люди формуючу
думку про неї, посилаються найчастіше як раз на такі поверхневі факти, які відомі всім.
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Стереотипи є перешкодою для нормальної міжкультурної комунікації, яка є важливою
як на міжнародній арені так і для окремих індивідів.
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МАГІСТЕРСЬКИЙ ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ РІВЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»:
ІНТЕНЦІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ
Зміст освітньо-наукової програми (академічний профіль) підготовки магістрів для
майбутньої науково-дослідної діяльності є сьогодні неартикульованою проблемою у бібліотекознавчому та педагогічному науковому дискурсі.
Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня за спеціальністю 029
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», затверджений 24.05.2019 р., пропонує
спеціальні (фахові) компетентності магістра та нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти. Компетентності, сформульовані у термінах результатів навчання,
висвітлюють, насамперед, освітньо-професійну частину, спрямовану на підготовку магістра до інноваційної практичної професійної діяльності (практичний профіль). У наведеному переліку компетентностей та результатів навчання вкрай обмеженою як кількісно, так і за змістом, є частина, яка стосується академічного профілю. Очевидно, що
недостатність теоретико-методологічних знань у магістерській підготовці може надалі
ускладнити продовження навчання на третьому, освітньо-науковому рівні вищої освіти
за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
На необхідність більш глибокої теоретичної підготовки майбутніх науковців свого
часу звертала увагу педагог, бібліотекознавець, засновниця наукової школи бібліотечної
професіології в Україні та активна учасниця системи підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації проф. А.С.Чачко. У своїх працях А.С.Чачко наголошувала на тому, що, окрім загальних вимог (з боку тоді ще Вищої атестаційної комісії) до написання дисертації,
необхідні й проблемно-орієнтовані теоретико-методологічні знання [5]. Цю проблему
А.С.Чачко пропонувала вирішувати у підготовці магістра. Вважаємо, що пропозиція є актуальною й нині, особливо у зв’язку із узагальненням студій з інформаційної, бібліотечної та архівної справи у спільній освітній спеціальності на всіх рівнях вищої освіти – від
першого до третього (доктора філософії).
Широкий міждисциплінарний контекст знань у галузі теорії, методології та проблематики досліджень документно-інформаційної сфери є необхідною умовою підготовки
магістра академічного профілю за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа».
Магістерська підготовка академічного профілю має стати підґрунтям для подальшої наукової діяльності й давати змогу сформувати, відповідно до Національної рамки
кваліфікацій [1], спеціалізовані концептуальні знання, які включають сучасні наукові
здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального
мислення та проведення досліджень, здатність до критичного осмислення проблем у
галузі та на межі галузей знань. У цьому переліку й спроможність інтегрувати знання та
розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах, формувати концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань, здійснювати синтез нових комплексних ідей, зокрема у міждисциплінарних сферах і контекстах.
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Такими галузями знань у комплексній спеціальності 029 є окремі конкретні наукові
дисципліни документознавство, бібліотекознавство, архівознавство та «інформаційна
справа», теоретико-методологічні основи якої є нині остаточно не сформульованими
(принагідно висловимо припущення, що «інформаційна справа» бачилась розробникам
спеціальності маркером міждисциплінарності для вже інституціоналізованих бібліотекознавства та архівознавства). На передньому плані, внаслідок їх співіснування у професійному стандарті, постає міждисциплінарний контекст у сфері проблем документно-інформаційної та соціокомунікативної діяльності.
Одним з педагогічно доцільних кроків у цьому напрямі є введення до навчального
плану підготовки магістрів дисципліни «Сучасні концепції документно-інформаційної науки», здійснене випускаючими за спеціальністю кафедрами КНУКіМ у 2019 р..
Зазначимо, що наявний у назві термін «документно-інформаційна наука» не є загальноприйнятим та конституйованим, однак у працях науковців схожі термінологічні конструкції знаходять своє обґрунтування. Так, зокрема, Є.Плєшкевич [3], розмірковуючи
про сучасні проблеми науки про документ, виділяє новий етап у її розвитку, який пропонує пов’язати із початком формування нової наукової галузі, умовно названою інформаційно-документологічною. Виділена галузь, на думку дослідника, буде вивчати феномен
інформації у всій його різноманітності.
У публікаціях вітчизняних науковців не вдалось виявити студій поняття «документно-інформаційна наука», однак, бачиться, що вони на часі, оскільки перший крок до її інституціоналізації у сучасному науковому та освітньому просторі України вже зроблено.
Таким вважаємо впровадження третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії
за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», у межах якої наукові дослідження неодмінно будуть мати міждисциплінарний характер.
Зазначимо, що умовно окреслена у назві згаданої освітньої дисципліни «документно-інформаційна наука» не позиціонується у пропонованому магістрам змісті навчального матеріалу як метанаука для документознавства, бібліотекознавства та архівознавства. Використання узагальненого терміна не означає відмову від дисциплінарного оволодіння знаннями, а лише дає змогу презентації теоретико-методологічного зв’язку цих
суміжних наукових дисциплін в умовах інтеграції та спеціалізації наукових знань.
Вважаємо, що подібне термінологічне узагальнення, зберігаючи предмет, об’єкт,
галузь досліджень, термінологічний і понятійний апарат бібліотекознавства, документознавства, архівної справи, дає змогу представити для цих наук феномени «інформація», «документ», «знання», «соціальна комунікація» як системоутворюючі та методологічно евристичні у міждисциплінарних дослідженнях.
Застосований до викладання дисципліни «Сучасні концепції документно-інформаційної науки» міждисциплінарний підхід вкладається у розуміння області міждисциплінарності, сформульованому, зокрема, у роботі [2, с.14]: це не сфера перетину або поєднання різних наукових дисциплін, а галузь «між» ними, тобто галузь розходження, яка
ставить специфічні пізнавальні та освітні завдання. Головною проблемою міждисциплінарності автором згаданої статті окреслено створення теоретичного поля, яке «покриває» простір між дисциплінами без утворення предметності.
У такій постановці міждисциплінарність у заявленому предметному полі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є евристично доцільною для подальших досліджень, побудови теоретико-методологічних концепцій та накреслення
шляхів розвитку спеціальності – і освітньої, і наукової.
З педагогічної ж точки зору посилення акценту на міждисциплінарних зв’язках та
проблемно-інтегративний підхід актуалізують розвивальну функцію навчального процесу, стимулюють розвиток діалектичного і системного мислення магістранта академічного профілю.
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ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
В останні роки освітні технології перебувають у постійній трансформації. Особливої
актуальності сьогодні, в умовах карантину, набуває дистанційна освіта. І хоча, «Положення про дистанційне навчання» [5] в Україні було затверджено у 2013 р., виявилося, що
суспільство до запровадження дистанційного навчання як у повній мірі, так і частковій
не готове. Вимушене поєднання у другій половині 2019/2020 навчального року очно-,
заочної та дистанційної форм навчання, привело до активізації освітнього процесу в
цифровому середовищі й опануванні викладачами нових форм роботи зі студентами.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211
«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (з подальшими змінами) [3, 4], рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р. щодо введення обмежувальних заходів
для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та наказів ректора Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ): «Про невідкладні заходи щодо запобігання захворюванням,
викликаним коронавірусом COVID-19» від 11 березня 2020 р. № 17 зі змінами, внесеними
наказами від 17 березня 2020 р. № 19-о та від 26 березня 2020 р. № 22-о; «Про облік виконання студентами завдань самостійної дистанційної роботи з навчальних дисциплін
у період дії обмежувальних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої вірусом SARS-CoV-2» від 26 березня 2020 р. № 23-о було
запроваджено обмежувальні заходи та організовано самостійну дистанційну роботу студентів з навчальних дисциплін.
У «Положенні про дистанційне навчання» зазначено, що під дистанційним навчанням розуміється індивідуальний процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії
віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій [5]. Ключовими моментами у цьому визначенні є «опосередкована
взаємодія» та «спеціалізоване середовище». Чітке тлумачення цих словосполучень у вітчизняних джерелах відсутнє. На нашу думку, опосередкована взаємодія – це взаємодія
віддалених учасників з використанням паперу, електронного зв’язку, засобів масової комунікації тощо, а спеціалізоване середовище – це середовище, що має спеціальне, особливе призначення щодо формування спеціальних знань, навичок в якій-небудь галузі
науки або техніки.
Опосередковану взаємодію між викладачами та студентами НАКККіМ під час карантину відіграє сайт, на якому на сторінках кафедр розміщено завдання та матеріали для
дистанційного навчання здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр», «магістр»,
освітньо-наукового рівня «доктор філософії» на період з 12 березня до 24 квітня 2020 року
[2]. Кожен викладач зі своєї дисципліни формулює теми занять, обирає завдання для самостійної роботи, рекомендує навчальні матеріали, визначає дистанційну форму контролю
(реферат, презентація, аналітична записка, есе) та вказує канал комунікації з ним.
У результаті дистанційного навчання через оголошення карантину в Україні відкрилися нові позитивні можливості опанувати нові інформаційно-комунікативні технології. Так, з
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навчальних дисциплін створюються Google Класи. Google Classroom (https://classroom.google.
com) – безкоштовний веб-сервіс, новий інструмент від Google Apps for Education, за допомогою якого викладачі можуть швидко створювати, поширювати й упорядковувати завдання,
надавати результати перевірок і легко спілкуватися зі своїми студентами.
Такий клас створено для 1 курсу бакалаврату спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» з дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації» (Рис.1).

Рис. 1. Google Classroom з дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації»

Основні сервіси Google Classroom – «Потік», «Завдання», «Люди», «Оцінки».
«Потік» відображає всі завдання, додатки до них, коментарі, стан здачі студентом
завдання і оцінювання його викладачем (Рис. 2).

Рис. 2. Google Classroom. Сервіс «Потік»

«Завдання». У ньому викладач розміщує завдання, які студенти мають виконати; приєднує допоміжні матеріали, що стануть в нагоді студенту при опануванні теми і виконанні за-
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вдань. Так, до відповідних тем приєднано посилання на навчальний посібник з «Аналітикосинтетичної переробки інформації», розміщений в електронній бібліотеці «Культура України» на сайті Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого [1]. Також викладач
визначає бали, в яких буде оцінюватися виконане завдання та термін його здачі.
«Люди». Дві категорії – «Викладачі» та «Студенти». У першій зазначаються викладачі
дисципліни, у другій – список студентів групи. На кожного студента автоматично створюється тека, яка відображає стан виконання завдань, виконані завдання та оцінки. За
потреби, можна одразу надіслати листа студенту або опікунам.
«Оцінки» представляються у вигляді таблиці, де зазначаються студенти, теми, дати
здачі завдань та бали.
Сервіс Google Classroom є зручним у використанні та прискорює процес поширення
файлів між педагогами та здобувачами освіти.
Комунікація з аспірантами НАКККіМ спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа» відбувається як допомогою: соціальної мережі Viber, електронної пошти та відеоконференцій на платформі Zoom. Ця платформа дозволяє запускати, приєднуватися і брати участь в семінарах з використанням будь-якого пристрою. Під час семінару є можливість робити замітки та вести запис з подальшим його зберіганням на ПК.
Дистанційне навчання у закладах вищої освіти в умовах карантину може відбуватися і в інші способи. Проте, незаперечним є те, що гасло «залишайся вдома» сприяло активізації освітнього процесу в цифровому середовищі й опануванні викладачами нових
форм роботи зі студентами.
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ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
В КОНТЕКСТІ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
Професіоналізація інформаційно-аналітичної діяльності в Україні знаходиться на
стадії становлення, що зумовлено її різноплановістю, відсутністю професійних стандартів та необхідністю формування основних кваліфікаційних вимог до професії аналітика.
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У законодавчих документах чітко визначено зміст інформаційної діяльності (стаття 9
Закону України «Про інформацію»), однак, інформаційно-аналітична діяльність не має
чіткого унормування, що формує проблеми у її термінології, визначенні напрямів її професійного застосування, та у вимогах до освітніх стандартів.
Загалом, аналітичну роботу варто розуміти як сукупність принципів методологічного, організаційного та технологічного забезпечення індивідуальної і колективної розумової діяльності, що дозволяє генерувати нові знання для прийняття оптимальних
управлінських рішень. Аналітику загалом можливо визначити як інформаційну діяльність підрозділів управління, що здійснюється за допомогою аналітичних методів; як
одну з ключових складових її розвитку І.Захарова та Л.Філіпова визначають «інституалізацію аналітичної діяльності, яка стає поширеним і впливовим видом соціально-економічної діяльності» [2, с.33]. Означені автори розрізняють інформаційну аналітику як
процес та як професійно-прикладну діяльність [2, с.35].
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління значною мірою зосереджене у
зоні діяльності фахівців галузі ««Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», що зумовлює необхідність аналізу відповідності існуючих освітніх стандартів та професій.
У Класифікаторі професій ДК 003:2010, у підрозділі 243 «Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм» передбачено
підкласифікацію 2433 «Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу», у
яку входять: 2433.1 Наукові співробітники (інформаційна аналітика) і 2433.2 Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики. Водночас, професійний стандарт,
спрямований на характеристику означених видів професійної діяльності відсутній. Загалом, відповідно «Методики розроблення професійних стандартів»[1], структурними
елементами професійного стандарту є трудові функції, професійні компетентності (за
трудовою дією або групою трудових дій), загальні компетентності, предмети та засоби
праці, вимоги до знань, умінь і навичок працівника тощо.
У 2019 році було затверджено стандарт вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»[3] для другого (магістерського) рівня вищої
освіти. Однак, хоча підрозділ 243 «Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства,
бібліотечної справи, інформації та кінопрограм» Класифікатора професій ДК 003:2010
передбачає наявність наукових співробітників та професіоналів в галузі інформаційної
аналітики, а саме – передбачено професії 2433.1 «Молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика)», «Науковий співробітник (інформаційна аналітика)», «Науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика)» та 2433.2 «Аналітик консолідованої інформації», у описі предметної області освітнього стандарту за спеціальністю
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для другого (магістерського) рівня
вищої освіти передбачено лише інформаційну складову як у об’єктах вивчення, так і у цілях навчання. Серед загальних компетентностей випускника присутня «здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу», аналітична складова у спеціальних (фахових
предметних) компетентностях трансформується в управлінську і відображається у здатності організовувати роботу та здійснювати керівництво інформаційно-аналітичними
структурними підрозділами на підприємствах, в організаціях та установах, зокрема в архівних та бібліотечних. Також у стандарті пропонується перелік престижних професій,
за якими зможуть у майбутньому працювати випускники спеціальності ««Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» – SEO manager (фахівець з позиціонування сайтів та пошукової оптимізації) Social Media Marketing Manager (фахівець з маркетингу в соціальних
мережах), Digital marketing manager (Менеджер з маркетингу в електронних медіа), Client
manager (Менеджер роботи з клієнтами), Content manager (Контент-менеджер). Означені
професії у Класифікаторі професій ДК 003:2010 відсутні.
Таким чином, передбачені стандартом спеціальні (фахові) компетентності, зорієнтовані на управлінську діяльність, не знаходять адекватного відображення у переліку
Класифікатора професій ДК 003:2010.
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БАБИЧ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ: МІЖ ДВОХ ЕПОХ
(СПРОБА БІБЛІОТЕКОЗНАВЧО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ)
Панорама буття української людини в умовах радянської імперії зримо проглядається через людські долі. Українська книгознавча біографістика є важливим джерелом для
відтворення інтелектуально-духовної атмосфери тих історичних реалій: випробування
60-70-х років ХХ ст., коли репресії інакомислячих стали резонансними для всього світу;
перебудовний період 80-х років ; 90-і роки – творення української державності; початок
ХХІ століття.
Важливою темою українського бібліотекознавства має стати дослідження минулого
у вимірі збереження колективної пам’яті, що опредметнюється у відповідних культурних формах – традиціях, пам’ятках, мемуарах, але й у формах персоніфікованих, людиновимірних. Саме це і стало домінантою вченого-бібліотекознавця Василя Бабича, якому
випала доля жити за умов найскладнішого періоду в українській історії, коли тоталітарна влада маніпулювала цілою нацією, що спричиняло руйнівні трансформації в людській
свідомості, моральних засадах людини, насаджувало задавнений комплекс «малоросіянства», історичного безпам’ятства.
В українському бібліотекознавстві його постать на сьогодні є недооціненою. Тож
без осмислення творчого доробку, наукового, науково-педагогічного, бібліографічного,
бібліотекознавчого, неможливо глибоко осягнути, реконструювати не лише еволюцію
бібліотечної сфери України, але й увесь культурний процес, суспільну трансформацію,
формування світогляду особистості, її світосприйняття та ін.
Оточення, в якому перебував В. С. Бабич, було, на мій погляд, «майже сприятливим» для
того, аби в умовах ідеологічного диктату не поступатися своїми моральними принципами,
а також давало великий поштовх для власної самореалізації. Тісна співпраця з українською
інтелігенцією, письменниками, художниками, музикантами, вченими, освітянами формували і його світогляд, його професійні орієнтири як керівника провідної установи України.
Як відомо, 1972 рік позначився «останньою» хвилею політичних репресій, жертвами
яких стали відомі громадські діячі, журналісти, науковці, письменники. Багато хто відбував покарання в таборах ГУЛАГУ, тюрмах, психлікарнях, як-от В. Стус, М. Руденко, Є. Сверстюк, Б. Антоненко-Давидович, І. Гнатюк, О. Шевченко, В. Овсієнко, Б. Горинь, В. Чорновіл. Декому з митців та діячів культури випала інша доля: їх позбавляли роботи, права
друкуватися, брати участь у громадській та культурній царині.
Однією з підстав репресивного ставлення до творчих людей були публікації їхніх
творів за кордоном. На кілька десятиліть викреслили з літературного процесу цілу плеяду молодих поетів, відомих як постшістдесятники, що належали до Київської, Лаврської
поетичних шкіл, серед яких В. Кордун, М. Воробйов, М. Григорів, В. Голобородько, В. Ілля
та ін. Позбавлені професійного працевлаштування, змушені були заробляти на прожиття сторожуванням, кочегарами, а декотрі, не витримуючи такого існування, творчо деградували, вдавалися до суїциду.
Репресивні органи домагалися від інакомислячих публічного каяття, зречення своїх
переконань і «ущербних» творів. До такого каяття приневолювали насамперед відомих
діячів культури, літераторів, що й сталося зокрема з І. Дзюбою, О. Бердником. «Ідеологічних» переслідувань, заборони перевидань, вилучення з бібліотечних фондів зазнали
«Собор» О. Гончара, «Меч Арея» І. Білика…
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Василь Микитович Скрипка на той час працював на посаді старшого наукового співробітника Інституту фольклору та етнографії АН УРСР. Збираючи й досліджуючи фольклор на південних теренах України, він також здійснив аналіз освітньої царини, зокрема
в школах, де, згідно його висновків, переважала російськомовна атмосфера, і цей його
звіт, випадково чи ні, потрапив на сторінки зарубіжної преси.
Та покаянного листа від нього не дочекалися, що й стало остаточною причиною його
вигнання з академічної установи. Уже на початку 90-х йому вдалося влаштуватися на
викладацьку роботу в Криворізькому педінституті і поновити свої професійні здібності.
А доти випадком долі йому випало опинитися на посаді редактора редакційно-видавничого відділу Республіканської бібліотеки ім. КПРС, що розташувався на першому поверсі
житлового будинку на Березняках, де й пропрацював тривалі роки.
Перебуваючи під пильним наглядом тодішнього КДБ, він лишився вірним своєму товариству, не боячись запрошувати до своєї оселі творчих людей, що теж зазнавали цезурних утисків та переслідувань.
Така позиція науковця В. Скрипки, та ще й працівника науково-освітньої ідеологічної установи, як Бібліотека ім. КПРС, не могла бути непоміченою всевидящим оком
каральних органів, що могло спричинити його чергове звільнення і позбавлення права
на працю.
Доречно тепер висловити слова вдячності тодішньому директору Бібліотеки Василеві Степановичу Бабичу, що мав громадянську мужність і людський не-страх мати в своїй
установі такого «неблагонадійного» працівника, як також виявити гуманність до сім’ї
Василя Микитовича, в якій зростало троє синів, і до його дружини Галини, що, як і її чоловік, походила з запорізьких країв, славних своїми козацькими традиціями.
Постать В.С. Бабича у контексті культурно-історичних реалій другої половини ХХст.–
поч. ХХІ ст. має безсумнівний інтерес не лише для українського бібліотекознавства, а й
культурологічної науки, педагогіки, зрештою і публічного управління. Адже сфера його
професійної діяльності була різноплановою, а коло його наукових інтересів охоплювало
історію, педагогіку, бібліотекознавство, бібліографію, підготовку кадрів для сфери культури, становлення громадянського суспільства.
Слід зазначити, що викликає інтерес і власне його особистість: потужний інтелект,
цілеспрямованість, здатність до комунікування, лідерські якості, які в умовах управління великим колективом Бібліотеки вимагали не лише знань, а й багато фізичних та душевних зусиль. До того ж не будемо забувати, що це відбувалося на тлі свідомого дуалізму, який був характерний для багатьох представників українських інтелектуальних кіл
освіти, науки, політики, мистецтва.
Більшість його праць, починаючи з перших бібліографічних картотеки та покажчиків, дають підстави стверджувати, що Василь Степанович ідентифікував себе як українця не декларативно, а, обстоюючи інтереси української бібліотечної системи і реалізуючи це в практичній діяльності у співпраці з владою, на наукових конференціях, багатьох зарубіжних форумах. Знання іноземної мови (а в ті роки це було рідкісним явищем)
допомагало йому як керівнику комунікувати на всіх рівнях, зокрема в закордонних відрядженнях. Свідченням цього може бути сформована за його ініціативи і П. Чекаліна
система міжнародного книгообміну, що її реальні здобутки є незаперечними і за умов
української державності. Кардинально була оновлена робота міжнародного відділу:
нове поповнення фондів, організація роботи по вивченню іноземних мов, «неймовірна свіжість» зарубіжних періодичних видань (до сьогодні в пам’яті їх «свіжий подих», а,
отже, і відкриття світу) та ін.
Саме цей досвід Василя Степановича став підгрунтям, філософією спрямованості бібліотечної царини у систему координат побудови громадянського суспільства в Україні.
Тож він разом зі своїми колегами, зокрема В. Пашковою, С. Сошинською, Т. Ківшар та іншими виступив ініціатором утворення Української бібліотечної асоціації – громадської
організації, яка має сьогодні не лише значний вплив на розвиток бібліотечної сфери в
Україні, на входження її у світовий контекст, реальну співпрацю з органами влади, а й –
що особливо важливо – авторитет у бібліотечної спільноти.
ДИНАСТІЯ БАБИЧІВ. Династія бібліографів – рідкісне явище в українському бібліотекознавстві: Василь Степанович, Євдокія Кононівна, донька Тетяна Василівна – на
сьогодні уже в поставі доктора наук із соціальних комунікацій, автора надзвичайного
наповнення монографії «Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної Академії наук України: становлення та розвиток (ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ
ст.). Обравши цей напрям своєї діяльності, кожен з них, впевнена, розумів, що без бібліо-
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графії як науки неможливо осягнути увесь культурний простір і ті процеси, які відбуваються в суспільному житті.
Бібліографічна школа династії Бабичів – це високий науковий рівень праць, розмаїтий науковий апарат, наукова критичність і академізм, науково обгрунтована і продумана цілісність видань, це врешті чи й не найголовніше – контент українськості: український письменник, український історик, митець…
Особливо значущим в бібліографічній діяльності В. Бабича, на мою думку, є факт роботи над картотекою «Україніка». Вражає з відстані того часу, тих історико-культурних
реалій 60–70-х років, як за умов контролю з боку комуністичного режиму, цензури, тотальної несвободи можна було зібрати матеріал для бібліографічного покажчика «Твори
письменників Радянської України у зарубіжних виданнях. 1945–1966» (друге видання
покажчика вийшло у 1977 р., але вже обмеженим накладом і з грифом «для службового
користування») і представити в ньому 1391 переклад творів українських письменників
44-ма мовами світу!
Якщо взяти один лише цей факт з біографії Василя Степановича, то можна стверджувати, що оця самозаглибленість в бібліографію давала поштовх, за влучним висловом
Ю. Вівташа, творити «невидиме мереживо опору й руйнувати брилу несвободи».
У цьому контексті той таки Ю. Вівташ зазначає: « «Сімдесятники» – подорожні в ночі
і партизани свободи. Тоталітаризм – царство несвободи та автоматичного існування – як
виявилося, має потенціал для мутацій, модифікацій, зміни масок та риторики.
… На відміну від попередників – «шістдесятників» – «дітей свободи» – …з їхньою публічною відкритістю та певною політичною наївністю, – «сімдесятників» відзначала тверезість бачення процесів та стоїцизм, відсутність ілюзій, самозаглиблення… Світогляд
«сімдесятників» був уповні «дисидентським», і чимало «відщепенців» зріло народжувалося саме в їх лавах. Їхня доля нагадує відомі з літератури шляхи та постаті «втраченого
покоління» в новітній європейській історії.»
Переконана, що саме в ці жорстокі 70-і роки відбувався процес трансформації свідомості, який сповна зреалізувався вже в науково-педагогічній діяльності, що формування
«українства», «української домінанти» відбувалося за цих років. Як також цьому сприяла
культурна аура Бібліотеки, в стінах якої були зосереджені багатющі надбання українського народу, його національного духу, попри те, що частина тих багатств знаходилася
у спецфондах, але ж для працівників бібліотеки була приступна.
Є всі підстави вважати, що саме причетність до бібліотечних скарбів і знань, що в них
містилися, давали можливість багатьом сміливим історикам, як-от М. Брайчевський, О.
Апанович та ін., бібліографам, бібліотекознавцям осягати національну історію і доносити
у різний спосіб до українців. Атмосфера «прихованих знань» формувала світоглядність і
наукову доброчесність тих молодих науковців, що з часом ставали окрасою української
культури, високопрофесійними дослідниками, зокрема і на ниві бібліографознавства. З
такої атмосфери поставала і наукова діяльність доньки Василя Степановича, її поетичний та мистецький хист.
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.
За непростих часів для української інтелігенції, цинічного наступу партійної верхівки зокрема на українських істориків-бібліотекознавців, вказівок вченим, що і в якому дискурсі розглядати ту чи іншу проблему,
Василь Степанович Бабич захищає 1979 р. в Інституті історії України кандидатську дисертацію, тема якої сформульована відповідно до тогочасної ідеологічної ситуації: «Діяльність масових бібліотек Української РСР по комуністичному вихованню трудящих в
умовах розвинутого соціалістичного суспільства (1959–1970 рр.).
Як би сьогодні комусь не хотілося навішувати ярлики поколінням «шістдесятників»,
«сімдесятників», «вісьмидесятників», все ж, і я в цьому переконана, вибір такої теми був
усвідомлений, як також і усвідомлений був вибір інституції, де відбувся захист.
Згідно спогадів багатьох істориків, у 1978 році Інститут історії АН УРСР очолив
Ю. Ю. Кондуфор, завдяки принциповій позиції якого в установі було створено атмосферу
ідеологічного плюралізму, хоча сам він залишався на старих методологічних та ідейних
позиціях. Науковці Інституту, які усвідомлювали потребу докорінної ревізії історичних
процесів, дістали можливість плідно працювати. Було започатковано дослідження нових
для української історичної науки тем, зокрема Голодомору, політичних репресій 1930-х –
початку 1950-х років, діяльності Української Центральної ради та Директорії, становлення та еволюції Української державності (до кінця ХVIII ст.). Що ж до вибору теми, то,
не беручи до уваги ідеологічний контекст, обравши об’єктом дослідження масові бібліотеки, науковець і практик Василь Бабич глибоко усвідомлював високу місію саме укра-
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їнської бібліотеки як соціальнокультурної, просвітницької інституції, що наближена до
всіх верств населення.
Будучи вже на той час управлінцем великої бібліотеки та маючи поважний дослідницький досвід, В. Бабич системно розглядав усі складові розвитку масових бібліотек,
що знайшло відображення у його подальшій практичній діяльності як керівника, а згодом і як науково-педагогічного працівника. І свідченням цього стала реалізація цілого
ряду проектів, безпосереднім учасником яких була і я, що дали змогу утворити цілісну
систему бібліотечного обслуговування в Україні. До них слід у першу чергу віднести розробку нормативно-правових актів, зокрема щодо структури, штатів, масштабну роботу з
формування мережі бібліотек – на селі, в обласних, міських та районних центрах, на виробництвах, у профспілках, школах, створення науково-методичних центрів усіх рівнів,
започаткування зведеного планування як наукової, так і методичної роботи, створення за участі Міністерства культури координаційних міжвідомчих комісій з актуальних
проблем, що позитивно позначилося на можливості концентрувати зусилля кращих фахівців України на міжвідомчій основі. У більшості цих комісій Василь Степанович був за
голову або ж заступником голови.
Запрошення Василя Степановича на роботу до Київського інституту культури було
пов’язано не лише через брак докторів та кандидатів наук – істориків, а насамперед з огляду на його високу кваліфікацію як науковця і практика. Він добре розумів реальний стан
бібліотечної галузі у всіх її проявах, усвідомлював, що подальший її поступ неможливий
без модернізації системи підготовки кадрів, наближення змісту освіти до потреб бібліотечної практики, розширення та інституалізації системи підготовки наукових кадрів та ін.
КООРДИНАЦІЯ. Не дивлячись не жорстку суспільно-історичну реальність, партійноідеологічні приписи в усіх сферах життя, що особливо болючими були для культурномистецької царини, бібліотечної зокрема, все ж за таких умов бібліотеки нарощували
свій потенціал.
Розуміючи, наскільки важливими були координаційні зв’язки бібліотек з науковими
інституціями, В.С. Бабич докладав особливих зусиль саме в цьому напрямку. До того ж
він тяжів не до заформалізованих , а дієвих, результативних контактів в інтересах вирішення нагальних проблем. Тут йому знадобився досвід на посаді бібліографа, адже до
фахового редагування, змістового наповнення видань завжди залучались науковці Інституту літератури, Інституту історії, Інститут фольклору та етнографії, Інституту мовознавства Академії Наук Української РСР. Всі ці установи знаходилися в територіальній
близькості, що значно полегшувало співпрацю.
Важливість результативності і дієвості координаційних зв’язків можна проілюструвати на прикладі співпраці бібліотеки з Національною комісією з питань повернення в
Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України, при якій Василь Степанович був головою Ради з питань реституції бібліотечних фондів.
Це все сприяло тому, що на кінець 80-х ХХ ст. в цілому була сформована система бібліотечного обслуговування населення в Україні. Дуже влучно свого часу про це висловився
Анатолій Петрович Корнієнко, який очолив Республіканську бібліотеку ім. КПРС (нині
Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого) після переходу В. С. Бабича на науково-педагогічну роботу до Київського державного інституту культури (нині КНУКІМ).
Під час нашої довготривалої бесіди на тему бібліотечної справи, книговидання та ставлення влади до цих культурних галузей Анатолій Петрович майже розпачливо мовив:
«Валю, я хочу, щоб ти запам’ятала – Василь Степанович передав мені не лише Бібліотеку,
а й сформовану систему бібліотечного обслуговування населення України, чітко структуровану. Ми з тобою у всіх цих процесах брали участь. Об’їздили всю Україну, кожну
область, район, села. Не було такого, щоб ми не доповідали про стан бібліотек на належному рівні. Ні, це не ностальгія за старими часами, все-таки ми будували систему. А тепер
що, маємо самі ж розвалювати? А моїм завданням було зберегти напрацьоване. Здається,
я з цим упорався. Але це вже не мені судити. Не просто в культуру треба вкладати, а й в
ідеологію, яку сповідуємо. А що ми маємо… ти й сама це добре знаєш».
І справді, тривога була недаремною, – нові суспільні обставини з їх потугою до відроджувальних процесів у всіх вимірах національного буття вселяли не лише надію, але й
передчуття нових випробувань.
ВИСНОВКИ. Наукові розвідки у вимірі культурологічного контенту в українському
бібліотекознавстві не є сьогодні усталеними. Це позначається на процесах трансформацій, що відбувалися в бібліотеках за умов історико-культурних реалій другої половини
ХХ – початку ХХІ століть. Сутнісна природа реконструкції культурно-історичної реально-
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сті має бути побудована на міждисциплінарному рівні та інтеграції різних методів. Серед
яких і методи суб’єктивовані, які грунтуються на спогадах колег, друзів, рідних, особистих архівах. Саме такий підхід культивується кафедрою бібліотекознавства та інформаційних технологій КНУКІМ. Т. Новальською, доктором історичних наук, професором,
зав. кафедрою започаткована і успішно реалізується серія магістерських досліджень
історико-біографічного спрямування. Поза сумнівом, і для сучасників, і в майбутньому
вони стануть підгрунтям для подальших осмислень наукою процесів, що відбувалися на
перетині двох епох, в яких долею судилося жити і автору.
Без осмислення творчого доробку, управлінського, науково-педагогічного, бібліографічного, такої постаті, як Василь Степанович Бабич, неможливо осягнути не лише сферу
бібліотечну, але й увесь культурний процес, суспільну думку, формування світогляду в
умовах конформізму і нонконформізму.
І як би не намагався хтось із сучасних можновладців применшити роль української
бібліотеки, все ж разом з літературою, мистецтвом, загалом творчим доробком української інтелігенції бібліотека була і залишиться рушійною силою суспільства.
Василь Степанович глибоко усвідомлював високу місію бібліотеки як інституції, яка
має вплив на формування світогляду, світосприйняття найширших верств населення, її
просвітницьку функцію. Належачи до генерації українських бібліотекарів, яким долею
судилося жити і працювати за складного, драматичного періоду історії українського народу, він зробив визначний внесок у розбудову бібліотечної справи в Україні.
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СИНЕРГІЯ КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ НАУК У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ
КОМУНІКАЦІЙ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ
Реалізація комунікативної компетентності є культурно обумовленою. У процесі обміну повідомленнями постійно відбувається відтворення смислів, так як вони не є тотожними навіть у представників однієї культури. За наявності різних культур і різних
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мов комунікація ускладнюється. Під час передачі інформації її смисл частково перекручується, а частково губиться, оскільки повідомлення зустрічає на своєму шляху бар’єри,
фільтри, сформовані культурою, які унеможливлюють отримання адресатом смислу повідомлення.
Сьогодні глобальна поінформованість та розуміння ролі культури в інформаційному
середовищі та інформаційній науці допомагатимуть людям впоратися зі «складнощами
інформаційно-культурного перекладу» [2; 14].
Полісемантичність поняття культура призвела до виникнення різноманітних визначень цього феномену. Науковий доробок Л. Вайта, К. Гірца, В. Гуденау, В. Гудикунста,
Ф. Клакхон, К. Леві-Стросса, Ф. Стродтбека, Г. Трагера, Е. Холла, Г. Хофстеде сприяли новому розумінню культури [3; 8; 9; 21; 22]. Л. Смірчич підкреслював, що культуру можна
розглядати з позиції цілей або спільних результатів [17]. Л. Гізо, П. Сапієнца та Л. Зінгалес визначають культуру як традиційні переконання і цінності, які етнічні, релігійні та
соціальні групи транслюють наступним генераціям [7]. Співвідношення культури і цивілізації, багатовимірність поняття культури та її складових досліджують В. Шинкарук,
Л. Шинкарук, Г. Салата, Т. Данилова [1; 15; 16]. Існує досить невелика кількість робіт, які
аналізують взаємозв’язок культури та інформаційної науки. Це, зокрема, роботи, присвячені організаційним практикам, що сприяють обміну знаннями, в контексті різних
культур [13], культурно обумовленому адаптивному навчанню [12], рівню впливу національної культури на готовність до електронного уряду [11], культурі, віруванням, що
поділяються суспільством, та інформаційній науці [6]. Отже, сьогодні розуміння інформаційної науки крізь призму культури потребує ґрунтовної розробки.
Культура не є чимось сталим і незмінним, навпаки, вона проходить декілька етапів
свого існування. Так, на думку О. Шпенглера, всі типи культур являють собою особливу
форму життя: вони народжуються, розквітають, в’януть і зникають, тобто проходять у
своєму розвитку стадії дитинства, юності, зрілості та смерті [18]. Сучасна людина є представником різних культур, які взаємодіють і впливають одна на одну на рівні країн, регіонів, релігій, організацій, соціальних груп, сімей тощо. Різноманітність моделей членства в різних групах, швидше за все, перешкоджатиме формуванню єдиної культури, що
поділяється всіма членами групи. Навіть окремі індивіди будуть «змінюватись» у межах
загальноприйнятої культури.
Культури істотно розрізняються ступенем впливу на представників певної групи.
Всеосяжність і сила культури є тими аспектами культурного обміну, які особливо впливають на інформаційний простір. Всеосяжність культури передбачає рівень її впливу на
всі аспекти індивідуальної поведінки. Сильна культура повсюдно маніфестує свої ключові цінності, а спільні артефакти мають поважатися всіма членами групи. Натомість,
слабка культура демонструє досить високий рівень відмінностей між членами групи у
дотриманні спільних елементів.
Кінцевий результат опрацювання інформації у процесі сприйняття іншої культури завжди виражається у символічній формі та кодується у вже існуючу структуру тих
систем, які є звичними для індивіда. Цей процес не є лінійним, але представляє собою
синергійну транзакцію, тому кінцевий продукт сприйняття інформації з іншої культури
представляє собою нейросемантичну конструкцію [23].
Для розуміння ролі культури в інформаційній науці, для усвідомлення того, як культура впливає на кодування, передачу і декодування інформації, видається доцільним використовувати модель фільтрів упереджень [4; 5; 10]. Згідно з цією моделлю, для ефективної передачі інформації, яка має призвести до бажаних змін у ментальній схемі отримувача інформації, вона має пройти крізь певні ментальні фільтри без втрати або спотворення: «По-перше, інформація впливає на процес прийняття рішень і при цьому може
проходити через один або більше об’єктивів фільтрів упереджень. Об’єктив фільтру упереджень – це концептуальне уявлення, за допомогою якого особи, які приймають рішення, обробляють інформацію. Об’єктив може екранувати, змінювати чи інтенсифікувати
отримувану інформацію. Прикладом цього є інформаційне упередження, що спотворює
сприйняті переваги від прийняття рішення. По-друге, упередження можуть впливати на
те, яким чином відбувається прийняття рішення. Прикладом цього є упередженість невизначеності, яка обмежує або зупиняє пошук факторів інформування» [10, 50].
У межах моделі фільтрів упереджень відразу видно, що культура впливає на кожен
фільтр, який може блокувати або спотворювати вхідні повідомлення. Культура може
формувати індивідуальне ставлення до того, що є або не є цікавим. Так, ЗМІ присвячують надмірну кількість часу обговоренню приватного життя публічних людей, зірок
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шоу-бізнесу, жахливим подіям і пророкуванню Апокаліпсису або ж корупційним скандалам. Загалом те, що люди вважають найцікавішим, трохи відрізняється від існуючих
ментальних моделей, але не надто сильно. Культура відіграє важливу роль у створенні
цих ментальних моделей.
Механізми, завдяки яким культура впливає на інформаційний процес, можуть відігравати як позитивну, так і негативну роль. У процесі міжкультурного спілкування вони
часто виступають як бар’єр, який необхідно подолати. З іншого боку, при передачі інформації між членами сильної, всеосяжної культури спостерігається значне зменшення проблем спілкування. На думку деяких дослідників, здатність поділяти і розуміти наміри є
центральною еволюційною перевагою культури, а саме розуміння ментальних моделей
адресату є важливим елементом формування та структурування процесу інформування
[5; 20]. Моделі та артефакти культури також впливають на здатність комунікатора формувати певні типи проблем і структурувати комунікацію. Цей особливий культурний
вплив може працювати як для прояснення, так і для приховування інформації навіть у
межах певної культури [19].
Міжособистісна та міжгрупова комунікація здійснюється в умовах значних культурних розходжень її учасників. Ці культурні відмінності істотно впливають на процес
створення і транслювання повідомлень, їхню інтерпретацію та сприйняття і зрештою на
успіх комунікації. Маючи справу з ментальним фільтрами представників різних культур,
необхідно враховувати значні культурні розходження, рівень комунікативної компетентності учасників процесу, нюанси передачі інформації, неявне знання, а також принципи комунікативної взаємодії.
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ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОБІБЛІОТЕЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
У нових умовах інформатизації суспільства, широкого впровадження і використання комп’ютерних технологій у різних сферах діяльності людини, соціальним замовленням закладам вищої освіти є підготовка фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа».
Рядом об’єктивних чинників А. Шелестова пояснює своєчасність і перспективність
цієї спеціальності й зумовлює «зростання ролі інформаційних процесів у всіх видах
людської діяльності, прояв спільної основи, притаманної багатьом інтелектуальним
напрямам суспільного розвитку, його глобалізації» [5].
Діяльність бібліотек завжди орієнтувалася й орієнтується на інформаційні потреби суспільства та рівень розвитку інформаційних технологій, розв’язуючи протиріччя:
з одного боку, – збільшення загального інформаційного простору й збільшення обсягів
інформації, а з іншого боку, – технології, які вже раніше дали змогу спростити інформаційні процеси, але з часом застаріли та зумовили необхідність пошуку інноваційних,
економічно обґрунтованих технологій.
У контексті зазначеного О. Жерновникова звертає увагу на «... діджиталізацію
в освіті як фундаментального чинника економічного зростання в сучасних умовах»,
пояснюючи «... напрями електронного навчання (e-learning), інформаційних технологій, телекомунікаційних послуг тощо» [1, с. 88] як успішний поступ діджиталізації
в Україні.
Проблема оптимізації професійної підготовки у системі вищої бібліотечної освіти
не втрачає своєї актуальності. Це пов’язано з формуванням позитивного іміджу, конкурентоспроможності та необхідністю зміцнення авторитету України на міжнародній
арені [1].
Цифрова трансформація – це неминучий процес, що відбувається в усьому світі.
Високотехнологічні досягнення впроваджуються в наше життя нон-стоп. Відтак, педагогу необхідно вчитися постійно й паралельно з основною діяльністю. Чинниками даної сучасної освітньої взаємодії є процеси глобалізації, діджиталізація. Значною мірою
вони визначають життя сучасної особистості та суспільства XXI століття [2].
Підготовка інформаційно-бібліотечних працівників провадиться відповідно до основних напрямів їх майбутньої діяльності на базі бібліотек та інформаційних центрів,
які створюють необхідну базу для вироблення вмінь та навичок, що здатні задовольнити сучасні суспільні потреби у фахівцях зазначеної галузі.
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У статті 4 [3, ст. 4] зазначено, що основою державної політики в галузі бібліотечної справи «є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення
загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками».
Безумовно, що основною функцією електронної бібліотеки, як і традиційної, є облік і зберігання документів у новій цифровій формі. Переведення документа в цифрову
форму допоможе вирішити багато проблем схоронності бібліотечних фондів.
Реалізація потенціалу методик та технологій підготовки кадрів інформаційно-бібліотечного профілю впливає на досягнення такого результату навчання як компетентність. Продуктивне навчання забезпечує засвоєння знань та умінь, володіючи якими
випускник знаходить підґрунтя для свого подальшого життя і означає необхідні, дієві,
міцні, постійно актуальні, вмотивовані й сформовані на належному рівні.
В акмеологічному розумінні професійна компетентність – це когнітивний компонент підсистем професіоналізму особистості і діяльності, коло розв’язуваних питань,
сфера професійної діяльності, яка постійно розширюється, дає змогу виконувати професійні дії із високою продуктивністю, самостійно і відповідально [2, с.17].
Ставлення студента до майбутньої професійної діяльності (мотиваційний компонент); знання про зміст професійної діяльності (змістовий компонент); уміння застосовувати набуті вміння та навички для здійснення різних форм інформаційної діяльності за допомогою ІКТ (процесуальний компонент); здатність до самооцінки і творчості
(рефлексивно-творчий компонент) в сукупності визначають готовність опановувати
обрану професію та підвищувати рівень професійної майстерності.
Своєчасним є розроблення державних стандартів освіти з урахуванням національних традицій та світових досягнень у цьому напрямі. Водночас існування диплома бакалавра і магістра єдиного державного зразка потребує вироблення єдиних наукових
підходів до визначення пріоритетних фахових компетенцій здобувачів вищої освіти
різних рівнів, що забезпечить системність, послідовність і спадкоємність у профільній
підготовці кадрів.
Розвиток Digital Agenda for Europе [6] передбачає такі напрями:
цифрове суспільство (навички і вакансії; охорона здоров’я та старіння; розумне
життя; комунальні послуги; кібербезпека і конфіденційність; Інтернет-довіра тощо);
дослідження та інновації (інновації; цифрова інфраструктура; нові технології; компонети та системи; відкрита наука; робототехніка; науково-дослідні консультанти тощо);
доступ та комунікації (широкосмуговий доступ в Європі, відкритий Інтернет, телекомунікації тощо);
цифрова освіта (стартап Європи; дані; хмарні технології; майбутнє Інтернету; консультанти тощо) [5; 6].
Наказом Міністерства культури України [4], з метою створення єдиної бази даних
оцифрованих видань, які знаходяться у фондах публічних бібліотек, затверджено Порядок формування зведеного каталогу оцифрованих видань. Головною у забезпеченні
процесу створення та формування зведеного каталогу оцифрованих видань визначено
Національну парламентську бібліотеку України (тепер – Національна бібліотека імені
Ярослава Мудрого). Створення електронних бібліотек пов’язане з формуванням цифрових колекцій, створенням розподілених ресурсів і організацією он-лайнових інформаційних сервісів, які зводяться до двох основних типів послуг: пошук інформації та
першоджерел; доступ до цифрових об’єктів.
Основними напрямами професійної діяльності інформаційно-бібліотечних працівників є бібліотечно-бібліографічна, інформаційно-аналітична та консультаційна діяльність. За умов набуття відповідного досвіду і потреб ринку праці фахівці можуть адаптуватись і до таких суміжних напрямів діяльності, як:
маркетинговий;
рекламний;
книгорозповсюджувальний;
зв’язки з громадськістю.
Серед не менш важливих елементів якісної вищої бібліотечної освіти є медіа-освіта
та медіа-самоосвіта усіх учасників навчального процесу.
Формування сучасного інформаційно-освітнього середовища є важливою передумовою успішного реформування інформаційно-освітнього простору і потребує педагогічно виваженого проектування та використання комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання, удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації

181

Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі

педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних кадрів освіти, працівників
ІТ підрозділів навчальних закладів.
Нової якості набуло бібліотечно-інформаційне виробництво, одним з головних напрямів якого стало продукування інформаційно-аналітичних матеріалів, а також інноваційних інформаційних продуктів – бібліотечних сайтів, представництв у соціальних
мережах, блогів, створення яких зумовлено впровадженням технологій Web. 2.0 у середовище бібліотеки. Водночас бібліотеки забезпечують користувачів інформацією, ефективне використання якої сприяє створенню нових знань, здатних надати потрібного імпульсу розвиткові держави.
Гарантією успішності сфери інформаційно-бібліотечної діяльності повинно бути раціональне співвідношення можливостей професійно-кваліфікаційного забезпечення.
Для вирішення цих та інших проблем з огляду на сучасний стан і потенціал розвитку
цифрового сектора України потрібне узгодження основних стратегічних цілей, механізмів і нормативного забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні на найближчу перспективу шляхом створення «Єдиної цифрової платформи в освіті» [5].
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ПРИЙНЯТТЯ МЕТОДОМ ПІДТВЕРДЖЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ,
БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ
З набуттям чинності нового Закону України «Про стандартизацію» з 03.01.2015р.
розпочався новий етап розвитку національної системи стандартизації, спрямований
на «наближення національної системи стандартизації до міжнародних і європейських
норм та правил, а також реалізації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з іншої сторони», – як зазначено на офіційному сайті державного підприємства «Український науково-дослідний
і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»).
Згідно з «Програмою робіт з національної стандартизації» включено прийняття
низки націонаних стандартів, які стосуються зазначених вище пріоритетних напрямів
державної політики.
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У галузі інформаційної, бібліотечної, видавничої та архівної справи переглядом та
розробкою нових редакцій міжнародних стандартів займається ТК ISO/TC 46 «Інформація та документація» Міжнародної організації з питань стандартизації (International
Organization for Standartization ISO) – міжнародна міжурядова організація, яка об’єднує
135 країн (членів і членів-кореспондентів та членів-абонентів).
В Україні національний орган стандартизації розроблені та затверджені міжнародні стандарти приймає методом підтвердження з індексовим позначенням ДСТУ ISO.
В розділі 01.140.20 «Інформація і документація» «Каталога нормативних документів» за 2019 рік, який видає ДП «УкрНДНЦ», зазначено, що в Україні з 01.09.2016 р. методом підтвердження набули чинності три міжнародні стандарти:
ДСТУ ISO 2789:2016 Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика;
ДСТУ ISO 11620:2016 Інформація та документація. Показники функціонування бібліотек;
ДСТУ ISO 16439:2016 Інформація та документація. Методи та процедури оцінювання впливу бібліотек.
З 01.01. 2019 введено в дію 12 міжнародних нормативних документів:
ДСТУ ISO 3297:2018 Інформація та документація. Міжнародний стандартний серійний номер; На заміну ДСТУ 4515:2006;
ДСТУ ISO 5127:2018 Інформація та документація. Словник термінів. – На заміну
ДСТУ ISO 5127:2007;
ДСТУ ISO/TR 11219:2018 Інформація та документація. Параметри якості;
ДСТУ ISO 11799:2018 Інформація та документація. Вимоги до зберігання архівних
та бібліотечних матеріалів;
ДСТУ ISO 15489-1:2018 Інформація та документація. Керування записами. Частина 1. Поняття та принципи. - На заміну ДСТУ 4423-1:2005; ДСТУ 4423-2:2005;
ДСТУ ISO 17316:2018 Інформація та документація. Міжнародний стандартний ідентифікатор посилань (ISLI);
ДСТУ ISO/TR 19814:2018 Інформація та документація. Керування фондами архівів
і бібліотек;
ДСТУ ISO 25964-1:2018 Інформація та документація. Тезауруси та сумісність з іншими словниками. Частина 2. Взаємодія з іншими словниками;
ДСТУ ISO 25964-2:2018 Інформація та документація. Тезауруси та сумісність з іншими словниками. Частина 2. Взаємодія з іншими словниками;
ДСТУ ISO 26324:2018 Інформація та документація. Система цифрової ідентифікації
об’єктів;
ДСТУ ISO 27729:2018 Інформація та документація. Міжнародний стандартний ідентифікатор назв (ISNI);
ДСТУ ISO 27730:2018 Інформація та документація. Міжнародний стандартний ідентифікатор колекцій (ISCI).
На жаль, метод підтвердження не передбачає перекладу та видання стандартів. Дані
стандарти мають лише підтверджувальне повідомлення в офіційному інформаційному покажчику «Стандарти», який видає національний орган стандартизації «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та
якості» (ДП «УкрНДНЦ»).
Ці стандарти приймаються «методом підтвердження» відповідних стандартів ISO
у незмінному вигляді мовою оригіналу (англійською) і потребують подальшої гармонізації і прийняття «методом перекладу», який включає: переклад фахівцями відповідної галузі та подання українською мовою, здійснення технічної, лінгвістичної та фахової експертизи, офіційного видання і прийняття. Зазначені роботи потребують також
відповідного фінансування.
Переклад, розроблення, розгляд, погодження, супроводження та видання національних стандартів у сфері бібліотечної справи, документування та інформаційних
центрів, видавничої справи, архівів, управління документами, музейної документації,
послуг індексації та резюмування, інформатики є завданням для фахівців галузі та спеціалістів ТК 144 «Інформація і документація» та його структурних підрозділів (підкомітетів): ПК 1 «Інформаційна діяльність, обмін інформацією у галузі культурної спадщини, документації та видавничої справи»; ПК 2 «Інформаційні технології в створенні
та організації документації»; ПК 3 «Архівна справа; ПК 4 «Бібліотечна діяльність».
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ
В УМОВАХ СТВОРЕННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ СУСПІЛЬСТВА

Швидкість трансформацій, що відбуваються в навчальному процесі відповідно до інновацій, спричинює зміни в подачі матеріалу майбутнім фахівцям. Якщо раніше освітній
процес базувався на поданні, наприклад, лекційного матеріалу у вигляді усної промови
викладача з використанням схем, ілюстрацій, то сьогодні розвиток технологій візуалізації кардинально змінює вектор способів обробки, передачі, збереження і використання
інформації.
Вивчаючи особливості використання технологій візуалізації в навчальному процесі,
стикаємось із загальною позитивною оцінкою такої взаємодії. Зокрема, Л. І. Білоусова [2]
зазначає, що їх застосування надає змогу підвищити інформаційну насиченість навчального процесу, зменшити витрати часу та енергії на сприйняття й розуміння матеріалу,
сприяти підтримці високого темпу навчання, раціонально організовувати навчальнопізнавальну діяльність на різних етапах. Н. В. Житєньова [5] вважає, що візуалізація
виступає потужним чинником удосконалення освітнього процесу, дає змогу зробити
складний матеріал зрозумілим, доступним для усвідомлення, сприяє неформальному
засвоєнню інформації. І.В. Андрощук [1] схиляється до думки, що в навчальному процесі
доцільно використовувати прийоми «стиснення» та «згортання» вербальної навчальної
інформації.
Візуальна комунікація є одним з найцікавіших, потенційно корисних і потужних засобів навчання: будь-яке зображення саме по собі містить певний сенс, у ньому закладена історія, яку розповісти словами значно складніше й довше, оскільки ця форма комунікації частково або повністю спирається саме на зорове сприйняття. Візуальна мова здатна поширювати знання ефективніше від будь-якого іншого засобу комунікації. Згідно
з дослідженнями, проведеними в Гарварді, від 30% до 40% осіб найкраще сприймають
і запам’ятовують саме візуальні дані. У сучасному цифровому середовищі здійснюється
перехід від текстової подачі даних до візуальних форм комунікації, які є більш привабливими й зрозумілими, ніж текстові повідомлення [3].
Зазвичай інформацію візуалізують з допомогою інформаційних технологій. Використання комп’ютера дає можливість демонструвати на екрані об’єкти та процеси у просторі, часі й русі. Графіка, анімація, презентація, інтерактивна карта, скрайбінг, інфографіка,
фрейм, доповнена реальність – всі ці види візуальної комунікації стали доступними з появою мультимедійних технологій і розвиваються лише за активної співпраці студентів
і викладачів, їх взаємодії. Окрім того, демонстрований матеріал стає керованим, викладач може повертатися до потрібного фрагменту і повторювати потрібну кількість разів,
зупиняти показ, переходити до інших ресурсів чи виходити в мережу Internet. І, нарешті,
такі заняття здійснюють не лише мультисенсорний вплив на студентів, а й впливають
на їх емоційну сферу, роблять виклад матеріалу емоційно привабливим та цікавим[4].
Розвиток мультимедіа, візуалізації змінює не лише форми подання інформації,
а й значного попиту надає інноваційному підходу в реалізації освіти, що заснований
на використанні інтернет-технологій, сучасного мультимедійного інтерактивного обладнання– дистанційному навчанню. Дистанційне навчання дає можливість запроваджувати iнтерактивні технології викладання матеріалу, здобувати повноцінну освіту,
підвищувати кваліфікацію спiвробітників y територіально рoзподілених місцях. Процес
нaвчання може вiдбуватися бyдь-де та бyдь-коли, єдиною умовою виступає доступ до
мeрежі Iнтернет. Також диcтанційне нaвчання трактують як «технологію oтримання
знань за допомогою використання телекомунікаційних засобів, коли взаємодія того,
кого навчають та викладача проходить на відстані» [7]. Ефективність дистанційного
навчання безпосередньо залежить від викладача, для якого притаманними є універсальна підготовка, володіння сучасними педагогічними й інформаційними технологіями, навички використання засобів візуалізації. Тобто, результати суспільного прогресу,
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що раніше були зосереджені в галузі технологій нині концентруються в інформаційній
та освітній сфері.
Особливо сьогодні, в складний для всіх час, освітяни займаються вдосконаленням організації навчального процесу, використовуючи засоби інтернет-технологій, що передбачають інтерактивність. Так, Київський національний університет культури і мистецтв
тимчасово перейшов на дистанційну форму навчання – розроблено навчально-методичні комплекси дисциплін, що є у відкритому доступі й знаходяться у репозитарії наукової
бібліотеки університету. Постійно проводяться відеолекції студентам, скайп-конференції, презентації, онлайн-тестування тощо. З власного досвіду можу стверджувати, що інноваційні лекції (семінари, практичні), зокрема з дисципліни «Книгознавство» (де під
час заняття відбувається фрагментарне залучення мультимедійних засобів з метою якісного вивчення структури книги та розуміння її елементів) забезпечують непримусовий,
цікавий, результативний виклад інформації та зацікавленість предметом у студентів.
Проте, окрім переваг, серед яких забезпечення інтенсифікації навчання; формування
та розвиток критичного й візуального мислення, образного уявлення; підвищення візуальної грамотності й візуальної культури; існують і певні складнощі, з якими стикаються викладачі та студенти під час використання інформаційно-комунікативних технологій. Навіть більше, залучення мультимедійності у навчальний процес матиме сенс лише
за дотримання технічних, психолого-педагогічних та ергономічних вимог і принципів.
Викладач, кожен окремо, на свій власний розсуд і не завжди доречно, користується технологіями візуалізації, тому актуальним є питання уніфікації засобів візуалізації
інформації при поданні студентам навчального матеріалу. Складнощі, ризики, з якими
стикається педагог пов’язані з багатьма чинниками, серед яких:
− особиста інтерпретація побаченого, яка не відповідає закладеному сенсу;
− спрощення візуалізації, або ж навпаки, перенасичення графічними елементами,
що призводить до труднощів розуміння;
− невдалий контраст фону і зображень, використання занадто яскравих/тьмяних
кольорів, які роблять інформацію нечитабельною;
− невірне використання шрифту – занадто великі чи замалі літери псують загальне
враження;
− використання незрозумілих образів і символів;
− нераціональне співвідношення словесної, символьної інформації і наочних образів;
− невміле поєднання аудіо-, відео-, анімаційних засобів у презентації.
Використовуючи візуалізацію, слід враховувати, що наочні образи значно скорочують словесний опис об’єкта, явища, процесу без втрати якості сприйняття нової інформації. А отже, оптимальне співвідношення візуальних образів та словесної, символьної
інформації є показником успішного засвоєння пропонованого для вивчення матеріалу.
Загалом основними функціями візуальних засобів навчання є їх орієнтація на мотивацію
навчання, залучення до пізнавальної діяльності, змістовність з позицій сучасної науки
для передачі смислової повноти теоретичного матеріалу, інтерактивність, здатність організовувати комунікативні ситуації.
Володіння наступними компетенціями допоможе викладачу розробити вдалу візуальну модель з використанням сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій:
− здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та оцінювати
свою діяльність та взаємодію суб’єктів навчальної діяльності;
− володіння певними знаннями та уміннями в галузі інформатики й комп’ютерних
технологій;
− здатність до формування необхідного обсягу фахової інформації з різних джерел;
− уміння працювати із засобами створення візуальних моделей;
− знання особливостей використання засобів візуалізації для навчально-виховних
цілей;
− підбирати найефективніший тип візуалізації для конкретної навчальної інформації [6].
Методика використання засобів візуалізації в процесі навчання залежить від багатьох умов, зокрема від виду моделі та технологічної грамотності педагога. Окрім того,
викладачі, які користуються аудіо-, візуальними технологіями в процесі своєї діяльності,
потребують постійного підвищення кваліфікації та рівня інформаційної грамотності.
Таким чином, бачимо, що впровадження нових технологій в навчальну практику потребує особистісної підготовки до нововведень як у викладачів, так і у студентів. Наразі
відсутній досвід упровадження візуалізації навчального матеріалу до підготовки фахів-
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ців з інформаційної, архівної й бібліотечної справи, насамперед змін та реформ потребують форми й методи викладання. Тому доречною є подальша робота над темою дослідження і розробка матеріалів з навчальної дисципліни, курсу в освітні програми, що
охоплює особливості використання технологій візуалізації.
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ПЕРСОНАЛІЇ ЯК СКЛАДОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Дослідження науково-дослідної діяльності кафедри не можливе без вивчення наукової біографії, яка висвітлює багатогранну діяльність вченого, його науково-творчі здобутки та внесок у розвиток культури, освіти і науки.
У останні роки набули актуальності наукові дослідження, що пов’язані із основними етапами становлення і розвитку кафедри бібліотекознавства (нині – кафедра інформаційних технологій, далі – Кафедра) КНУКіМ, у рамках понад півстолітнього ювілею з
дати заснування університету. Реконструкція історичних аспектів та особливостей процесів створення кафедри не можлива без конструктивного дослідження специфіки її наукової діяльності, окреслення внеску вчених у її розвиток. Вивчення внеску персоналій
у науково-педагогічну, навчально-методичну, організаційну діяльність Кафедри потребує ґрунтовного аналізу їх роботи, висвітлення кола наукових інтересів та формування
світогляду у зв’язку з трансформаційними змінами у суспільстві. В основі біографічних
досліджень з історії науково-дослідної роботи Кафедри та проблематики її досліджень,
актуальними є питання формування наукових шкіл із бібліотекознавчої галузі, висвітлення основних напрямів організації наукової діяльності вченого.
Підґрунтям для узагальнення нашого дослідження були праці ПВС Кафедри попередніх років, присвячені фахівцям бібліотечної-інформаційної сфери. З початку україн-
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ської незалежності до сьогодення викладачами Кафедри підготовлено низку наукових
праць, у яких висвітлюються науково-творчі здобутки науковців, що стояли біля витоків
розбудови та становлення одного із потужних структурних підрозділів університету –
профільної кафедри з підготовки фахівців бібліотекознавчої галузі.
Дослідження персоналій та їх внеску у бібліотекознавчу науку висвітлено у багатьох
працях професорського-викладацького складу Кафедри: монографіях, бібліографічних
покажчиках, дисертаційних дослідженнях, статтях та доповідях на конференціях. За понад чверть століття у проблематиці досліджень викладачів Кафедри окремі розділи присвячені обґрунтуванню внеску колег, наставників у розвиток бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства, а також окреслено шляхи формування наукових шкіл
лідерів. Осмислення ролі персоналій бібліотекознавчої галузі знайшло відображення у
публікаціях: В.С. Бабича, М.В. Геращенка, О.П. Довгополої, В.В. Загуменної, В.І. Лутовінової, Ж.Б. Долі, О.П. Крицького, І.Д. Нілової, Т.В. Новальської, Л.І. Одинокої, І.В. Тимошенко,
А.С. Чачко, І.П. Штефана та багатьох інших викладачів кафедри.
Так, низка публікацій М.В. Геращенка, В.В. Загуменної, О.П. Крицього, В.І. Лутовінової, Т.В. Новальської присвячена вагомому внеску в українську бібліографію українського вченого, кандидата філологічних наук Нінель Федорівни Королевич, яка у 1970-і –
початку 90-х рр. ХХ століття очолювала кафедру загального бібліографознавства Київського інституту культури (нині – КНУКІМ). За період роботи в інституті під керівництвом професора Н.Ф.Королевич сформувалася потужна наукова бібліографічна школа,
а її учні гідно продовжили її професійну справу. Професор А.С.Чачко у своїх роботах відобразила основні етапи наукової та організаційної діяльності завідувача кафедри бібліотекознавства (1973–1987 рр.), кандидата педагогічних наук, професора Віктора
Михайловича Пілецького, науковий доробок якого став значним внеском у розвиток та
формування київської бібліотечної школи. У публікації І.П. Штефана обґрунтовано основні етапи діяльності у біографії фундатора кафедри організації бібліотечних фондів
і каталогів, кандидата педагогічних наук, першого професора української школи бібліотечного фондознавства незалежної Української держави - професора Коломійця Петра
Веремійовича. За роки професійної діяльності Петру Веремійовичу вдалося згуртувати
навколо себе потужний творчий колектив кафедри, визначити основні напрями навчання у галузі аналітико-синтетичної обробки документів та створити власну авторську
школу з підготовки фахівців фондознавців [7].
Подальші дослідженнях щодо витоків становлення кафедри організації бібліотечних
фондів і каталогів КНУКіМ узагальнені у статті І.П. Штефана та Н.І. Кобижчі «Кафедра організації бібліотечних фондів і каталогів у контексті еволюції бібліотечно-інформаційної освіти в КНУКіМ (1976–1994)». У публікації визначено внесок викладачів кафедри та
завідувача кафедри професора П.В. Коломійця у розвиток та формування українського
фондознавства та каталогознавства, як складових київської бібліотечної науково-освітньої школи [2].
У статті Т.В. Новальської та І.В. Тимошенко «Кафедра бібліотекознавства Київського
національного університету культури і мистецтва в іменах (1968–2003)», аналізується
науково-творча, організаційна діяльність завідувачів кафедри бібліотекознавства за
визначений період та обґрунтовується їх внесок у розвиток науки. Так, у публікації висвітлено професійні етапи діяльності завідувачів кафедри: кандидата педагогічних наук,
професора в галузі бібліотекознавства і бібліографії, Олексія Степановича Сокальського; кандидата педагогічних наук, професора Віктора Михайловича Пілецького; кандидата історичних наук, професора Лілії Павлівни Каліберди; кандидата педагогічних наук,
професора Ади Семенівни Чачко; кандидата історичних наук, професора Таїсії Іванівни
Ківшар [4].
За останні роки особливості вивчення персоналій висвітлені у роботах Н.А. Бачинської, Т.В. Новальської, Н.І. Кобижчі, Л.І. Прокопенко, Г.В. Салати, В.М. Медведєвої, І.П. Штефана.
Витоками до фундаментальних досліджень, присвячених першому в Україні професору кафедри бібліотекознавства та першому ректору з бібліотечною освітою О.С. Сокальському, стали публікації Т.В. Новальської, у яких вчена представила невідомі біографічні
дані, проаналізувала багатогранну діяльність професора, окреслила наукові напрями
його досліджень. Саме ці напрацювання стали основою для дисертаційного дослідження
І.В. Черняк – «Внесок О.С. Сокальського у розвиток бібліотечної науки та освіти України»
(2018), у якому висвітлено організаційну, педагогічну й наукову діяльність професора та
узагальнено внесок у формування київської науково-освітньої бібліотечної школи.
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Подальші матеріали дослідження були узагальнені у монографії Т. В. Новальської,
І. В. Черняк «Видатний український бібліотекознавець Олексій Степанович Сокальський» (2019) [4].
У дослідженні розвитку вітчизняної бібліотекознавчої науки, вагомим інформативним джерелом є енциклопедична робота, підготовлена під редакцією кандидата педагогічних наук, професора, Заслуженого працівника культури України В.М. Медведєвої –
«Книгознавча школа: антологія» [3], у якій висвітлено науково–педагогічну, організаційно-управлінську діяльність 79 персоналій, науково-творчий шлях яких пов’язаний
з книгознавчою школою університету. У антології В.М. Медведєва осмислює результати наукової діяльності науковців, їх тематичні спрямування, підсумовує інтелектуальні
здобутки книгознавчого, бібліотекознавчого і бібліографознавчого напрямків, як вагомий сегмент українського наукового і освітнього простору.
У статтях Н. А. Бачинської, Т. В. Новальської, Л. І. Прокопенко окремі аспекти присвячені розкриттю основних напрямів діяльності кафедри та внеску вчених у її становлення і розвиток. Так, публікації Л.І. Прокопенко присвячені дослідженню життєвого
і науково-творчого шляху фахівців бібліотечно-інформаційної сфери – Т. О. Долбенко,
О. П. Крицького, В. М. Медведєвої.
Водночас, наукову діяльність видатних вчених України висвітлено у дослідженнях
викладачів Кафедри: Г.В. Салати (здійснено історико-науковий аналіз життя і діяльності
професора Л. Д. Проскурякова, його вагомий внесок у галузь залізничного транспорту,
мостобудування та архітектури); Н.І. Кобижчі (виявлено особливості формування світоглядних засад, зміст культурницької діяльності та педагогічної спадщини Бориса Грінченка), Л. І. Прокопенко (життєвий і творчий шлях професора С. Д. Безклубенка).
Важливим напрямом діяльності Кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв є проведення НДР серед студентів, магістрів і аспірантів відповідно до вимог вищої школи. Пріоритетними напрямами НДР Кафедри під час написання магістерських, дисертаційних робіт є дослідження актуальних
питань бібліотечно-інформаційної сфери та освіти; акцентується увага на дослідженні
життєвого і творчого шляху українських науковців у галузі книгознавства, бібліотекознавства та бібліографії.
Так, під керівництвом ПВС кафедри за останні три роки (2017–2020 рр.) захищено
магістерські роботи, присвячені знаним діячам бібліотекознавчої галузі, їх внеску у формування Кафедри та розвиток культури, освіти і науки. У роботах висвітлено основні
етапи професійної діяльності кандидата історичних наук, професора, Заслуженого працівника культури України В. С. Бабича, доктора історичних наук, професора Т. В. Новальської, кандидата педагогічних наук, Заслуженого працівника культури України В. М. Медведєвої, доктора культурології, професора, Заслуженого працівника культури України
Т. О. Долбенко, доктора історичних наук, професора, Заслуженого працівника культури
України Т.І. Ківшар, доктора педагогічних наук, професора А. С. Чачко. У поточному році
магістранти продовжують наукові розвідки щодо основних етапів діяльності Л. І. Одинокої, С. А. Чачко та інших фахівців бібліотекознавчої галузі.
Отже, науково-дослідна діяльність кафедри не можлива без дослідження внеску виданих персоналій у її становлення і розвиток. Біографічні розвідки дозволяють виявити
значно більше інформації щодо багатогранних аспектів життя і наукової діяльності вченого, його наукового осередку (колективу, учнів, інституції) та внеску у розвиток теорії і
практики бібліотечної справи та освіти. Ці багаторічні результати досліджень у подальшому стануть основою для укладання колективної монографії з історії кафедри.
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ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ПОКОЛІННЯ DIGITAL NATIVES У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ
ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА
Розуміння будь-яких явищ і процесів, що відбуваються у сучасному світі, неможливе поза фокусом глобалізації і дигіталізації, оскільки саме вони визначають цивілізаційне майбутнє людства. Глобалізаційні процеси, радикальність форм і глибинність
закладеного у них змісту, нелінійність та зростаюча темпоральність перебігу не тільки
товарів, послуг, капіталів, технології, але і смертоносних вірусів руйнують образ соціальної реальності. А нелінійність, стохастична невизначеність стають однією з визначальних характеристик сучасного світу як світу складних структур.
На думку дослідника цифрового суспільства французького філософа Б.Стіглера, загальна оцифровка, що почалася в 1992 році, викликала справжню ланцюгову реакцію,
перевернула як соціальне життя у всіх його публічних проявах, так і психічне, – аж до
самих інтимних глибин [4 ].
Оцифрування всієї інформації (даних), що генерується та функціонує в суспільстві,
державі і світі в цілому, спричиняє докорінну трансформацію культури, економіки, науки, освіти та інших сфер життєдіяльності соціуму, включаючи повсякденні, побутові
практики й призводить до становлення цифрового суспільства й формування «нової,
цифрової реальності». У контексті становлення цієї реальності відбувається зростання
у всіх сферах людської діяльності ролі інформації, носієм якої стає цифра, цифровий, а
не паперовий документ. Книга, як продукт епохи Гуттенберга і головний носій інформації європейської культури, представляючи лінійну, логічно впорядковану структуру,
складові частини якої сутнісно пов’язані між собою змістом, поступово втрачає своє
значення. Книжковий і аудіальний способи передачі інформації замінюються екранно-кліповими формами, посилюється кінестетичний компонент сприйняття, лінеаризовані тексти поступаються місцем гіпертекстам. З’являються якісно нові культурні
форми «символічного капіталу» – цифрові архіви, електронні бібліотеки, оцифровані
музейні колекції тощо.
Перехід від аналогових носів інформації до цифрових змінює не тільки природу
знання, а й систему освіти, основна мета якої не просто оволодіння знаннями та їх накопичення, а розвиток здібностей і особистісних якостей, які вкрай необхідні у цифровому суспільстві.
Варто зауважити, що у сучасній науці відсутнє однозначне тлумачення цифрового
суспільства. У загальному розумінні – це суспільство, в якому інформація і дигіталізація, інформаційно-комунікаційні технології, локальні і глобальні комп’ютерні мережі
відіграють визначальну роль в організації та регулюванні життя людей. В такому суспільстві цифрова комунікація починає домінувати над спілкуванням в режимі оффлайн, а віртуальні спільноти стають більш значущими ніж реальні спільноти і товари-
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ства. Для студентів як представників покоління Digital Natives (М. Пренскі) чи «Z», які
народилися в епоху цифрових технологій, Інтернет, соціальні мережі стали невід’ємною складовою їх життя, включаючи спілкування і дозвілля, навчання і роботу.
Американські дослідники Дж. Пелфрі і К. Гассер зазначають, що це покоління не
робить різниці між життям в Мережі і поза нею, бо не сприймає свою ідентичність у
цифровому і реальному просторі як щось відокремлене, а розглядає її як таку, що представлена відразу в декількох вимірах [ 3 ].
У сучасному світі саме це покоління формує якісно нове життєве середовище – цифровий біосоціальний простір, де віртуальний простір є продовженням фізичного і соціального. І перебіг життя покоління Digital Natives чи «Z» відбувається саме у такому
новому гібридному просторі. Для успішної комунікації з цим поколінням потрібно не
просто враховувати його особливості, а змінювати самі принципи взаємодії, оскільки
Інтернет зробив цих молодих людей практично незалежними від старшого покоління,
до якого належить більшість викладачів у отриманні інформації і знань, які їх цікавлять. І тому освітнє середовище має стати не просто інтерактивним, але і привабливим.
При цьому Дж. Тапскотт і Е. Вільямс підкреслюють, що нове покоління не є споживачами масової культури, а «проводить час у пошуку, читанні, дослідженні, ідентифікації,
співробітництві і процесі організації. Інтернет перетворює їхнє життя в постійне масове співробітництво, що шалено подобається цьому поколінню. Вони навіть не можуть
уявити собі життя, в якому відсутні інструменти для критичного осмислення, обміну
точками зору, уточнення, ідентифікації. Якщо їхні батьки були пасивними одержувачами інформації, молоді люди є активними творцями медійного контенту і відчувають
пристрасть до взаємодії» [5, с. 146].
Цифрова епоха поряд із створенням «інших» реальностей, серед яких симулятивні, віртуальні, ілюзорні, продукує й особливі дигітальні способи фіксації, збереження,
опису та концептуалізації образів і об’єктів «першої», об’єктивної реальності. Продуктами процесу оцифровки стають цифрові документи і файли.
Наявність «фейкової інформації», зростання впливу на суспільну й індивідуальну свідомість такого феномену як «постправда», безмежні можливості останніх у маніпулюванні актуалізує необхідність викладання у вищій школі циклу фахових інформаційних
дисциплін, зокрема «Аналітико-синтетичного опрацювання документів» (АСОД). Саме
ця дисципліна становить методологічне та організаційно-методичне підгрунття для
поглибленого читання курсу «Інформаційно-аналітична діяльність», формує здатність
ефективно знаходити, фільтрувати і аналізувати інформацію на тлі експотенційного
зростанням інтернет-трафіку, працювати з різними її джерелами, обробляти сучасні
документи і цілі інформаційні потоки, що стає запорукою досягнення успіху у цифровому суспільстві.
М. Кастельс підкреслює необхідність відрізняти знання, їх накопичення, осмислення, трансформацію й інформацію, яку можна організувати, релевантно «упакувати» і
передати реципієнту задля використання для розвитку виробництва і людини. І тому
вчений вважає, що: «Генерація, обробка і передача інформації стали фундаментальними джерелами продуктивності і влади» [2, с. 39]. Вчений зауважує, що «…на відміну від
будь-якої іншої революції, ядро трансформації, яку ми переживаємо, пов’язується із
технологіями обробки інформації та комунікації… Нові інформаційні технології є не
просто інструментами, які потрібно застосувати, але процесами, які потрібно розробляти» [2, с. 50–51]. Ці тези М. Кастельса надзвичайно важливі для осмислення теоретико-методологічних проблем курсу АСОД, зокрема наступної його трансформації в
навчальну дисципліну «Аналітико-синтетичне опрацювання документів і інформації»
(АСОДІ), оскільки обробка інформації є одним із «фундаментальних джерел продуктивності».
Саме в контексті становлення і розвитку цифрового суспільства сьогодні актуалізована необхідність у нових формах пошуку, передачі та поширення документованої
інформації. «Нові соціально-інформаційні потреби в знаннях, в аналітичній інформації, а не в документах, – наголошує Л. В. Астахова, – вийшли на перший план» [1, с.2].
Мета викладання курсу АСОДІ полягає у формуванні у студентів інформаційно-аналітичної компетенції, яка об’єднує чотири компоненти – мотиваційний, когнітивний,
операційно-діяльнісний і оціночно-рефлексивний. Розуміння і переосмислення вище
викладеного дозволить майбутнім фахівцям здійснювати аналітико-синтетичне опрацювання документів і інформації на високому професійному рівні, необхідному для
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релевантного забезпечення ефективного функціонування різних сфер діяльності суспільства на етапі його трансформації у цифрове.
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ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ
ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Одним із напрямів модернізації системи вищої освіти є впровадження у навчальний
процес інноваційних технологій, важливе місце серед яких належить інтерактивним.
Майбутні бакалаври інформаційної, бібліотечної та архівної справи мають широкий діапазон виконання професійних функцій, які пов’язані зі створенням, обробленням та аналізом інформаційних потоків, орієнтуванням у динамічному документообігу, забезпеченням ефективної суб’єктної взаємодії. Якісне виконання цих функціональних обов’язків майбутніми фахівцями залежить від рівня їхньої підготовки у вищому навчальному
закладі, зокрема особистісних якостей, фахових знань, комунікативної культури.
Інтерактивне навчання – це навчання у діалозі, в ході якого здійснюється взаємодія
викладача і студентів, це така форма організації пізнавальної діяльності, у процесі якої
створюються умови для всебічного розвитку особистості студента.
Інтерактивні технології навчання включають у себе чітко спланований очікуваний
результат навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, та розумові і навчальні умови й процедури, за допомогою яких можна досягти
запланованих результатів. В інтерактивних технологіях змінюється схема комунікації в
навчальному процесі: важливим стає міжособистісний взаємний мовленнєвий контакт
між мовцями. Студент відчуває свою рівнозначність з викладачем як суб’єкт навчально-виховного процесу. Роль викладача розширюється: він не просто здійснює контроль,
а перш за все виступає координатором і консультантом, виявляє труднощі, які виникають у студентів, прогалини у їх знаннях, реалізуючи індивідуальний та диференційований підходи до їх навчання [1].
Виникає проблема використання сучасних форм і методів організації навчальної діяльності студентів, які б підвищували якість підготовки студентів. Для цього необхідне
широке інформаційне поле діяльності, джерела інформації, самостійний пошук шляхів
обґрунтування різних візій щодо однієї й тієї ж проблеми, самостійний пошук шляхів її
обґрунтування та розв’язання.
Величезний потік інформації встановлює необхідність перенавантажувати пам’ять
студента, тоді як завдання викладача – навчити їх вміти самостійно знаходити потрібну
інформацію та користуватися нею, це формуванні особистості фахівця, здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності, самоконтролю, що сприяє регулюван-
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ню процесу виконання навчальної роботи студентом та дає можливість проаналізувати
власну діяльність, скоригувати та оцінити виконані дії.
Сучасні студенти належать до покоління, яке народилося в цифровому світі й не уявляє своє життя без Інтернету, комп’ютера, мобільного телефону або інших електронних
пристроїв. Однак, у них відсутня здатність довго концентруватися на матеріалі. Вони
мають кліпове мислення та не здатні сприймати довгі повідомлення. Такі особливості
студентів покоління Z продукують не тільки трансформацію їх ставлення до навчання, а
й вимог до професорсько-викладацького складу. Сучасні викладачі повинні знати і враховувати в роботі психофізіологічні, когнітивні та ціннісно-мотиваційні якості тих, кого
навчають. Так, доступність у будь-який час доби будь-якої інформації стала причиною
значного погіршення пам’яті у молодих людей.
Вони перестали покладатися на свій мозок, а функцію накопичення і зберігання перенесли на мобільні телефони. Студенти Z діють за принципом «знайшов, прочитав, закрив». Через що засвоюють інформацію лише поверхово і не мають цілісного уявлення
про навколишній світ[4, с.264–265].
З огляду на те, що нинішні молоді люди використовують інформаційні технології
у процесі майже будь-якої діяльності, а також величезну популярність і багатофункціональність Google, застосування освітніх ресурсів, створених на його основі, дозволяє
організувати навчальний процес так, щоб студенти активно та із захопленням опановували обрану спеціальність.
Особливо зручною в цьому сенсі є система управління навчанням Google Classroom.
Зазначена система має багато можливостей: доступ до матеріалів з будь-якого місця;
створення завдання і поширення його індивідуальної копії для кожного студента; спільна робота над завданнями; спілкування в режимі реального часу; можливість інтерактивної перевірки виконаних завдань. Наразі для роботи із сервісом достатньо під’єднання до Інтернету, браузера та будь-якої вільно розповсюджуваної операційної системи.
Єдиною умовою є реєстрація власної скриньки на Gmail і отримання ключа доступу, який
Google Classroom генерує для кожного класу. Зауважимо, щоб використовувати Google
Клас у навчальному закладі, необхідно створити для нього безкоштовний обліковий запис у G Suitefor Education.
У Google Classroom можуть міститися не тільки завдання для виконання під час навчальної діяльності, а й посилання на корисні ресурси, зокрема сайт дисципліни, створений за допомогою сервісу Google. Сайт дисципліни доцільно наповнити лекціями,
практичними роботами, індивідуальними завданнями для студентів і посиланнями на
інформаційні ресурси, які можуть знадобитися у вивченні курсу: підручники, посібники,
нормативно-правові акти, інтернет-ресурси, відеоматеріали тощо. Така доступність матеріалів заняття, можливість ще раз їх переглянути й осмислити дозволяють забезпечити необхідні умови для найкращого засвоєння матеріалу[4,с, 268].
Фактично Google Клас дозволяє викладачам організувати стандартний навчальний
процес через інтернет. Можна створювати навчальні групи і додавати в них студентів.
Можна відправляти завдання, організовувати тематичні обговорення з студентами. Студент отримує завдання через сервіс, виконує його онлайн в Google Документах і прикріплює свою роботу до завдання. Всі документи зберігається в структурованому вигляді у
каталогах на Google Диску, завдяки чому можна не турбуватися, що робота загубиться чи
залишиться вдома. Список виконаних робіт в реальному часі оновлюється в панелі викладача – перевірка роботи, виставлення оцінок і написання коментарів. Присутні функції для організації індивідуальних занять [2].
Під час підготовки майбутніх бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної
справи значна частина інформації використовується з інтернет-ресурсів. У рамках самостійної роботи з Інтернет-ресурсами викладач удосконалює пошукову діяльність студентів, задає їм параметри цієї діяльності, визначає час виконання. Викладач перестає
бути джерелом знань, але створює необхідні умови для пошуку та обробки інформації. Така діяльність студентів підвищує не лише мотивацію до процесу здобуття знань,
але і відповідальність за результати цієї діяльності та їхню презентацію. Ця сучасна та
перспективна методика стимулює пізнавальну діяльність студентів, активізує навчальний процес, навички самостійного одержання знань, оскільки є новою, різноманітною
формою роботи, дає змогу виявити себе як творчу особистість не тільки студенту, але і
викладачеві, що підтверджує необхідність та актуальність даної технології в сучасному
освітньому процесі[3, с.32]. Необхідно відзначити, що інтерактивні технології у процесі
навчання бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи підвищують акти-
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візацію самовиховання та самоосвіти студентів. Сприяють формуванню компетентного
фахівця, який може висувати цілі, адаптувати теоретичні знання в професійну площину,
відповідати за прийняті рішення, планувати власну діяльність щодо досягнення цілей
та завдань, розвивати навички колективної роботи.
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КАГНІТЫЎНЫ КАМПАНЕНТ БІБЛІЯГРАФІЧНАЙ КАМПЕТЭНТНАСЦІ БУДУЧЫХ
БІБЛІЯТЭЧНЫХ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ: ФАРМІРАВАННЕ І АЦЭНКА
Бібліяграфічная кампетэнтнасць – неад’емная частка прафесійнай падрыхтоўкі
спецыялістаў бібліятэчна-інфармацыйнай сферы. Між тым, і ў спецыяльным друку ёй не
надаецца дастаткова ўвагі, і ў нарматыўных дакументах, да якіх адносяцца дзяржаўныя
адукацыйныя стандарты вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці “Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць” (па напрамках) [1] адсутнічаюць вылучаныя ў якасці самастойных
кампанентаў бібліяграфічныя кампетэнцыі. Яны ўключаны ў больш шырокія інтэгратыўныя фармулёўкі прафесійных кампетэнцый.
На наш погляд, узмацненне ўвагі да кагнітыўна-упраўленчых аспектаў дзейнасці
бібліятэкі павышае значэнне бібліяграфічнай кампетэнтнасці будучых бібліятэчных
спецыялістаў і непасрэдна зыходзіць з ролі бібліяграфічнай інфармацыі ў адлюстраванні, структураванні, перадачы, кіраванні ведамі ў сучасным грамадстве.
Бібліяграфічны кампанент як структурная і змястоўная частка адукацыйнай праграмы рэалізуецца ў працэсе выкладання блока агульнапрафесійных і спецыяльных
дысцыплін: модуляў “Бібліяграфазнаўства”, “Інфармацыйныя рэсурсы. Каталагізацыя
дакументаў”, “Бібліятэчна-інфармацыйнае абслугоўванне. Арганізацыя і тэхналогія бібліяграфічнай работы”, комплексных галіновых курсаў ў складзе вучэбнай дысцыпліны
“Інфармацыйныя рэсурсы”, “Бібліятэчна-бібліяграфічнае краязнаўства”.
Усё гэта актуалізуе неабходнасць удакладнення паняцця бібліяграфічнай кампетэнтнасці як у змястоўным, так і функцыянальным плане, асэнсавання на тэарэтычным
узроўні падыходаў, сродкаў яе фарміравання, забеспячэння трываласці і дзейснасці
атрыманых студэнтамі ў навучальным працэсе ведаў і ўменняў.
Паняцце прафесійнай бібліяграфічнай кампетэнтнасці будучага бібліятэкара, на наш
погляд, можна вызначыць як авалоданне неабходнай сістэмай ведаў, уменняў і навыкаў,
сфарміраванасць асобасных характарыстык, вызначаючых здольнасці прадукцыйна
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выконваць бібліяграфічныя працэсы і выкарыстоўваць бібліяграфічныя метады і сродкі ў бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці. Бібліяграфічная кампетэнтнасць – гэта гатоўнасць выкарыстоўваць засвоеныя веды, ўменні і навыкі, а таксама спосабы і вопыт
дзейнасці па забеспячэнні функцыянавання бібліяграфічнай інфармацыі ў грамадстве з
мэтай арганізацыі ведаў, назапашаных чалавецтвам, і арыентацыі ў іх розных катэгорый
карыстальнікаў.
Адной са складаючых у структуры прафесійнай бібліяграфічнай кампетэнтнасці
разам з матывацыйна-каштоўнаснай, прафесійна-дзейнаснай, рэфлексіўна-ацэначнай
вылучаецца прафесійна-кагнітыўная [2].
Прафесійна-кагнітыўны кампанент бібліяграфічнай кампетэнтнасці вызначаецца ведамі аб асаблівасцях функцыянавання бібліяграфіі і бібліяграфічнай інфармацыі
ў грамадстве, магчымасцях выкарыстання бібліяграфічнага метада як універсальнага
сродка аналіза, сістэматызацыі, згортвання і пошуку інфармацыі, арыентацыі ў сістэме
ведаў, увасобленых у шматлікіх і разнастайных інфармацыйных рэсурсах; валоданне бібліяграфічнай тэрміналогіяй у прафесійных зносінах, сфарміраванасць якасцей бібліяграфічнага мыслення.
Кампетэнтнасны падыход да бібліятэчна-педагагічнай адукацыі патрабуе актыўнага выкарыстання сучасных прадукцыйных тэхналогій, якія актывізуюць мысленне,
выхоўваюць інтэлектуальную самастойнасць. Змястоўная трансфармацыя вучэбнага
працэсу, арыентаваная на развіццё студэнта, прадугледжвае не толькі знаёмства, засваенне зместа пэўных вучэбных дысцыплін, накіраванных на фарміраванне кампетэнцый
бібліяграфічнай дзейнасці, але і актывізацыю яго самастойнай пазнавальнай дзейнасці.
Асобна хацелася бы засяроддзіць увагу на вопыце рэалізацыі ў навучальным працэсе
такой дыдактычнай задачы як засваенне студэнтамі тэрміналогіі, паняццяў бібліяграфіі і
ўвядзенне іх у прафесійную лексіку будучых спецыялістаў, што можна аднесці да падмурка фарміравання прафесійна-кагнітыўнай кампетентнасці. Сфарміраваная кампетэнцыя
працы з паняційным апаратам вучэбных дысцыплін дазваляе студэнту «бачыць» вучэбную дысцыпліну сістэмна, аналізаваць яе структурныя кампаненты, ўсталёўваць сувязі
паміж імі [3], авалодваць навыкамі вядзення дзелавых, асобасных і міжасобасных зносін
на прафесійнай мове, спрыяе далейшаму прафесійнаму развіццю.
Кагнітыўны кампанент бібліяграфічнай кампетэнтнасці фарміруецца ў студэнтаў у
працэсе вывучэння як агульнанавуковых бібліяграфічных дысцыплін, так і спецыяльных.
Асабліва важнае месца ў фарміраванні прафесійных ведаў і мыслення будучага спецыяліста ў галіне бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці займае вучэбная дысцыпліна “Бібліяграфазнаўства. Тэорыя”. Прадметам гэтай дысцыпліны з’яўляюцца заканамернасці
развіцця і функцыянавання, асноўныя прынцыпы, структура, стан і праблемы ўдасканалення ўсіх відаў бібліяграфічнай дзейнасці. Тэарэтычны характар дысцыпліны абумоўлівае неабходнасць засваення студэнтамі паняційнага апарату бібліяграфазнаўства. Тэрмінасістэма тэорыі бібліяграфіі ўяўляе арганізаваную сукупнасць паняццяў і іх азначэнняў,
з дапамогай якой выконваецца апісанне і індэфікацыя сутнасных аб’ектаў бібліяграфіі, яе
суб’етаў, працэсаў, ствараемай прадукцыі. У сярэдзіне 2000-х гг. колькасць тэрмінаў бібліяграфазнаўства перавышала 500 тэрмінаў. У межах вучэбнай дысцыпліны вывучаецца
частка актуальных тэрмінаў – каля 130. Яны адлюстраваны ў розных крыніцах, асноўнай
з іх з’яўляюцца айчынныя вучэбныя выданні [4 ; 5]. У методыка-дыдактычнай частцы
падручнікаў прадстаўлены “Слоўнік асноўных тэрмінаў”, прыведзены схемы і табліцы,
“якія дазваляюць больш выразна паказаць сувязі тэарэтычных абагульненняў і даных
практычнай дзейнасці” [5, c. 9]. Для вывучэння тэорыі бібліяграфіі выкарыстоўваюцца
тэрміналагічныя стандарты, слоўнікі, даведнікі, прафесійная літаратура.
Паняццям тэорыі бібліяграфіі ўласцівы высокі ўзровень абагульнення, абстрактнасць, але іх змест трэба ведаць, імі трэба мысліць. Ключавымі паняццямі з’яўляюцца тэрміны “бібліяграфія”, “бібліяграфічная інфармацыя/веды”, “бібліяграфічная дзейнасць”,
“бібліяграфічны дапаможнік” (рэсурс, прадукт), “бібліяграфазнаўства”. Менавіта яны
выражаюць сутнасць і спецыфіку такой грамадскай з’явы, як бібліяграфія; з’яўляюцца вытворнымі для дзесяткаў іншых паняццяў і звязаных словазлучэнняў і шырока
выкарыстоўваюцца ў прафесійнай лексіцы. Ключавыя і вытворныя паняцці ў аспектах
зместу, аб’ёму і ўзаемасувязяў разглядаюцца ў адпаведных тэмах на аўдыторных занятках. Паслядоўнасць іх прадстаўлення адбываецца ў парадку вызначаным вучэбна-метадычнымі матэрыяламі па дысцыпліне.
Самастойная работа студэнтаў (СРС) па дысцыпліне вядзецца рэгулярна, ажыццяўляецца ў ходзе аўдыторных і па-за межамі аўдыторных заняткаў. У ходзе рэалізацыі
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СРС выкарыстоўваюцца асобасна-арыентаваныя, інтэрактыўныя, гульнёвыя і іншыя педагагічныя тэхналогіі. Заданні, якія выконваюць студэнты, могуць быць аднесены да работ рэпрадукцыйнага, кагнітыўна-пошукавага і кагнітыўна-крытычнага характару.
Для запамінання новых тэрмінаў неабходна замацаваць сувязі паміж двума асацыяцымі: тэрмінам і дэфініцыяй. Каб дасягнуць трывалага запамінання, разумення зместу
паняцця, прапануюцца трэніровачныя тэставыя заданні, у якіх тэрмін выкарыстоўваецца ў розных кантэкстах. Пісьмовыя блітц-тэсты праводзяцца падчас аўдыторных заняткаў, іх праверка дапамагае выявіць узровень засваення лекцыйнага матэрыялу, назапашванне студэнтамі прафесійнай лексікі. Тэсты падрыхтаваны рознай ступені складанасці, што дазваляе стымуляваць студэнтаў на больш глыбокае пагружэнне ў лексічнае,
кантэкстнае поле бібліяграфазнаўства.
Калі ў блітц-тэстах пераважае рэалізацыя рэпрадуктыўнага метада арганізацыі пазнавальнай дзейнасці студэнтаў, то іншыя заданні, у т. л. падрыхтоўка да семінарскіх і
практычных заняткаў, праца над курсавымі работамі патрабуюць большых інтэлектуальных намаганняў з боку студэнтаў і выяўляюць дамінаванне элементаў кагнітыўна-пошукавай і кагнітыўна-крытычнай дзейнасці ў СРС. Гэта датычыць такіх заданняў
па засваенні паняццяў і адпаведных форм кантролю, як падрыхтоўка эсэ, колаў Эйлера,
складанне красворду, электронных прэзентацый, удзел у індывідуальных і групавых гутарках і інш. Змест і формы кантролю СРС паступова змяняецца.
Выкарыстанне кагнітыўна-пошукавага і кагнітыўна-крытычнага метаду магчыма
праілюстраваць пры арганізацыі СРС па засваенні тэрміна “бібліяграфія”. На лекцыі па
тэме “Бібліяграфія як грамадская з’ява” студэнты атрымліваюць заданне на падрыхтоўку
эсэ па пытанні параўнання дэфініцыі “бібліяграфія”, якая адлюстравана ў сучасных нарматыўных, вучэбных і даведачных выданнях, як беларускіх і расійскіх, так і заходне-еврапейскіх і паўночна-амерыканскіх. Па-за аўдыторна студэнты выконваюць аналіз і
параўнанне дэфініцый і прадстаўляюць пісьмовую работу, у якой разам з выяўленымі
вызначэннямі гэтага тэрміну, выказваюцца ўласныя меркаванні адносна яго зместу і
аб’ёму. Асобныя студэнты могуць абшырна і лагічна патлумачыць выбраныя дэфініцыі,
але ў многіх аргументацыя з’яўляецца павярхоўнай, часткова адпавядаючай сутнасці
паняцця. Тым не менш, студэнты спрабуюць даць самастойную ацэнку ключавому паняццю тэорыі бібліяграфіі, развіваюць свае крытычнае мысленне. Асобныя эсэ абмяркоўваюцца на семінарскім занятку, а аўтары лепшых работ прымаюць удзел у навуковай
студэнцкай каферэнцыі ўніверсітэта.
Тэмы заняткаў, прысвечаныя бібліяграфічнай прадукцыі, даволі складаныя для
студэнтаў. Іх мэтавая накіраванасць звязана з неабходнасцю засваення значнага пласта тэрміналогіі з сучаснай бібліяграфічнай практыкі. Упершыню студэнты авалодваюць
класіфікацыяй бібліяграфічнай прадукцыі, вучацца вызначаць асаблівасці асобных відаў
і тыпаў/жанраў бібліяграфічных рэсурсаў суадносных з формамі фіксаванай бібліяграфічнай інфармацыі. Для кантролю самастойнай работы па гэтых тэмах выкарыстоўваюцца сумоўе, тэсты і колы Эйлера. Колы Эйлера, як геаметрычная схема, візуалізуюць
адносіны паміж мноствам і яго часткай, дапамагаюць знаходзіць і наглядна паказваць
лагічныя сувязі паміж паняццямі, якія адпавядаюць разнастайнасці сучасных бібліяграфічных рэсурсаў.
Засваенне прафесійнай лексікі падчас семінарскіх заняткаў адбываецца ў ходзе абмеркаванняў, разважанняў і выказванняў студэнтамі сваіх меркаванняў. Для гэтага прызнаны
розныя віды семінараў: круглы стол, “мазгавы штурм” і інш. Напрыклад, як семінар-дыскусія праходзіць семінар па тэме “Развіццё бібліяграфазнаўства на сучасным этапе”, на
якім выдзеленыя каманды адстойваюць пэўную бібліяграфазнаўчую канцэпцыю.
Для замацавання паняццяў па розных раздзелах вучэбнай дысцыпліны ў па-за
аўдыторны час прапануецца падрыхтоўка невялікага красворда.
Для паспяховай СРС студэнтам аказваецца кансультацыйная дапамога, у т.л. індывідуальная, і з выкарыстаннем дыстанцыйных форм навучання.
Кантроль вынікаў самастойнай работы, выкананай аўдыторна і па-за аўдыторна,
вядзецца пераважна з прымяненнем дыферэнцыраванай ацэнкі як сродка матывацыі
студэнтаў. Вопыт падказвае, што выкладчыку пры разглядзе кожнай работы студэнта
трэба даць не проста бальную, але і вербальная ацэнку. Пры выніковай атэстацыі на экзамене па вучэбнай дысцыпліне паспяховая СРС студэнта ўлічваецца пры вызначэнні
ацэнкі.
Праблемамі, якія перашкаджаюць паспяховаму засваенню паняційнага апарату тэорыі бібліяграфіі асобнымі студэнтамі, з’яўляюцца не толькі яго навізна і пэўная
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складанасць, але ў большай ступені адсутнасць прафесійнай матывацыі, нізкі ўзровень
арганізацыі сваёй пазнавальнай дзейнасці. Далейшае развіццё работы над засваеннем студэнтамі паняццяў па бібліяграфазнаўстве бачыцца ва ўзмацненні візуалізацыі
і выкарыстанні электронных тэхналогій падчас аўдыторных заняткаў, у пошуку новых
форм СРС і сродкаў матывацыі студэнтаў, у пашырэнні кола новых актуальных тэрмінаў,
якія адлюстроўваюць бібліяграфічныя з’явы сучаснага лічбавага свету.
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НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «БІБЛІОТЕЧНА ПРОФЕСІОЛОГІЯ»: ВИКЛИК ЧАСУ,
ВИКЛИК ПРОФЕСІОНАЛА, ВИКЛИК СТУДЕНТА
Бібліотечна професіологія як наука і навчальна дисципліна має досить давню історію, на сьогоднішній день спостерігається відродження до неї інтересу вчених і практиків. Авторські курси з «Бібліотечної професіології» розроблені і в різний час читалися Г.М. Дулатової, А.І. Каптеревим, О.О. Каракоз, Т.Д. Рубанової, З.В. Руссак, С.В. Шалімової, А.С. Чачко, колективом авторів під керівництвом Ю.П. Мелентьєвої та ін. Відзначимо, що в Росії предмет «Бібліотечна професіологія» з 2010 року вперше увійшов до
переліку дисциплін, обов’язкових для вивчення (на рівні магістратури) [3]. Доцентом
Самарського державного інституту культури Г.А. Кузічкіної обґрунтовано запровадження навчальної дисципліни «Інформаційна професіологія» як синтезуючої знання
магістрантів про динаміку та специфіку професіоналізації бібліотечно-інформаційної
діяльності [2].
У 2019 році навчальна дисципліна «Бібліотечна професіологія» також вперше відповідно до освітнього стандарту вищої освіти другого ступеня ОСВО 1-23 80 01-2019
за спеціальністю 1-23 80 01 Бібліотечно-інформаційна діяльність в якості курсу за вибором введена в план підготовки магістрів в Білоруському державному університеті
культури і мистецтв.
При побудові змісту навчальної дисципліни «Бібліотечна професіологія» ми зіткнулися з наступними проблемами: на сьогоднішній момент немає єдиного трактування поняття і розуміння сутності бібліотечної професіології; бібліотечної професіології як науці і навчальної дисципліни характерна політематичність, багатофасетність
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(в термінах Т. Ф. Каратигіної [1]); при аналізі досвіду сусідніх країн (Росія, Україна)
відзначається відсутність уніфікованого змістовного наповнення навчальних курсів,
незважаючи на те, що сьогодні бібліотечна професіологія міцно увійшла в програми
підготовки бібліотечних кадрів як в якості окремих тематичних модулів в рамках загальнопрофесійних дисциплін, так і в якості спецкурсів, цілком присвячених питанням
розвитку бібліотечної професії; частково проблематика навчальної дисципліни «Бібліотечна професіологія» вже порушена змістом ряду навчальних дисциплін, що реалізуються на першому ступені здобуття вищої освіти (питання корпоративної культури
в бібліотеках, професійного відбору, підвищення кваліфікації бібліотечно-інформаційних кадрів, їх професійної кар’єри та професійного розвитку, професійної адаптації та
професійної атестації, розвитку бібліотечної професії в історичному аспекті).
Метою викладання розробленої навчальної дисципліни «Бібліотечна професіологія» виступило освоєння магістрантами системи знань про особливості бібліотечної
професійної діяльності в умовах інформатизації суспільства та визначення існуючих і
перспективних напрямів розвитку фахівця бібліотечно-інформаційної сфери.
Навчальна дисципліна «Бібліотечна професіологія» структурована за темами, що
представляють собою відносно самостійні укрупнені дидактичні одиниці змісту навчання. Зміст тем спирається і поєднується з набутими магістрантами знаннями і вміннями при вивченні навчальних дисциплін загальнонаукового, загальнопрофесійного
та спеціального циклу першого ступеня освіти, а також навчальної дисципліни другого ступеня освіти «Теоретико-методологічні проблеми бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства». Навчальна дисципліна «Бібліотечна професіологія»
підсумовує знання магістрантів про сутнісць та зміст професійної діяльності бібліотечно-інформаційного фахівця.
Специфіка викладання навчальної дисципліни «Бібліотечна професіологія» багато в чому обумовлена характером професійної діяльності бібліотечно-інформаційного
фахівця. В оволодінні навчальною дисципліною лежать чотири концептуальних рівня:
знання, методи, цілі, цінності.
Знання і методи – це розкриття вихідних понять, приписів про цілі і способи діяльності. Цим складовим освітнього циклу відповідають теми «Бібліотечна професіологія
як наука і навчальна дисципліна» та «Науково-методичне забезпечення прикладної
професіології». Цілі – це бажані результати, які фахівець очікує, виходячи зі свого розуміння сутнісці культури, своєї професії, переживання сьогоднішньої соціокультурної ситуації. Даний рівень забезпечується матеріалами тем «Становлення бібліотечної
діяльності як професії» та «Професійні вимоги до сучасного фахівця бібліотечно-інформаційної сфери». Цінності – це етика і філософія фахівця бібліотечно-інформаційно
діяльності. Цінності визначають відношення суб’єкта до об’єкта – бібліотечно-інформаційної діяльності. Теми «Морально-ціннісні та психофізіологічні характеристики бібліотечної професії» та «Основи професіоналізації фахівця бібліотечно-інформаційної
сфери» відповідають визначеному контексту.
Введення навчальної дисципліни «Бібліотечна професіологія» в освітній процес
відповідає викликам часу, викликам сучасного суспільства, в якому об’єктивно простежується недооцінка бібліотечної професії, нерозуміння її значимісті і перспектив.
Слухачам більшою мірою стає характерною чітка соціальна і професійна позиція бібліотечного фахівця, навіть у разі відсутності досвіду професійної діяльності, вони готові
обговорювати професію і характеристики бібліотечного професіонала, відстоювати
свої позиції, роз’яснювати особливості бібліотечної професійної діяльності в умовах
інформатизації суспільства.
Бібліотечна практика в особі професіоналів з досвідом роботи, напрацюваннями та
ідеями також чекають грамотних молодих фахівців, готових подивитися на професію
комплексно, в тому числі з позиції дослідника, теоретика. У цьому випадку навчальна дисципліна «Бібліотечна професіологія» орієнтує на вироблення умінь і навичок
застосування теоретичних позицій з бібліотечної професіології у професійній діяльності, на оволодіння здатністю розробляти на науковій основі вимоги до компетенцій
фахівців бібліотечно-інформаційної сфери, досліджувати бібліотечну професію в контексті соціально-економічного розвитку суспільства.
У свою чергу, студенти і магістранты бібліотечно-інформаційної спеціальності в
різному ступені також відчувають своєрідний тиск з боку суспільства і професіоналів:
від вимог до професійної діяльності, набутих компетенцій, особистості майбутнього
професіонала до банальної недооцінки процесу навчання і майбутньої професійної ді-
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яльності. Багато в чому саме в рамках вивчення навчальної дисципліни «Бібліотечна
професіологія» яны освоюють соціальні та морально-етичні норми соціально-професійній життєдіяльності, вчаться піклуватися про високий статус професії, стають здатними протягом життя забезпечувати особистісний і професійний розвиток.
Введення в освітній процес навчальної дисципліни «Бібліотечна професіологія» у
будь-якій державі і на будь-якому з рівнів навчання є потужним інструментом підвищення статусу бібліотеки і бібліотечної професії. Ставши невід’ємною частиною підготовки бібліотечних фахівців, навчальна дисципліна «Бібліотечна професіологія» зобов’язана надалі тільки зміцнюватися в цій ролі.
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АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ

Блискавична експансія і впровадження цифрових технологій у всі сфери життєдіяльності суспільства створює абсолютно нову реальність, урізноманітнює її онтологічні установки й призводить до трансформації ціннісно-смислового ядра культури, норм
та імперативів, на яких ґрунтується європейська культурна традиція. Вплив інформаційно-комунікативних технологій на розвиток інтелектуальних, креативних, комунікативних та інших здібностей особистості, дає підстави розцінювати їх як революцію свідомості. У «плинному світі» (З. Бауман), позбавленому усталеної системи аксіологічних
координат, відбувається інверсія таких базових культурних та цивілізаційних цінностей як істина, добро і краса, свобода і відповідальність. А відтак безвідповідальність на
соціальному й індивідуальному рівні, зло і потворне зводяться у ранг норми. Це у свою
чергу спричиняє протистояння світоглядних позицій щодо навколишньої дійсності,
ролі і місця людини в цьому світі, її кінцевого призначення й обумовлює появу застережень стосовно дегуманізації, деморалізації людини та розробку концепцій «нового
гуманізму» та трансгуманізму.
Так, з допомогою штучного інтелекту актуалізується тренд «життєвого аутсорсингу», що означає передачу базових функцій і роботи від людини до розумного технічного
пристрою, який перебирає на себе інтелектуальну роботу і в критичних областях, пов’язаних з ризиком для життя і здоров’я [ 3 ].
Прискорений розвиток техногенної цивілізації, перехід на «цифру», інтенсивний
розвиток НБІК – технологій, непередбачуваність наслідків їхньої конвергенції як широкомасштабного втручання у навколишнє середовище, соціальні процеси й біологічну
природу людини, містять чисельні ризики і небезпеки. Вони здатні призвести до втрати людиною духовно-моральної домінанти, свободи і права екзистенціального вибору,
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а відтак і здатності до самовизначення й формування ідентичності. Це свідчить, що непередбачуваність і невизначеність входить до складу буття людини. Особливий аспект
обговорення невизначеності пов’язаний з інноваційним проектуванням в умовах перманентного ускладнення реальності цифрового суспільства [ 1 ].
Тотальна дигіталізація різних сфер людської життєдіяльності, стирання граней між
фізичними, цифровими і біологічними сферами дають підстави стверджувати про «цифровий поворот» і «четверту промислову революцію»[4 ]. Сутність цієї революція полягає у створенні нового способу виробництва, нової інституційної структури суспільства
і світу в цілому, ключовим продуктом виробництва і споживання яких є інформація. Але
проблема тут полягає у практичному ототожненні інформації і смислу, що призводить
до появи парадоксального і неоднозначного за своїми наслідками явища, а саме: нерозумінні того, що інформація у більшості випадків не містить змістового наповнення і є ні
чим іншим як «інформаційним фаст-фудом». І тому головне завдання полягає у боротьбі
з останнім на шляху до продукування «осмисленої інформації» (виділено мною – Н.К.).
М. Кастельс у книзі «Галактика Інтернет: Роздуми про Інтернет, бізнес і суспільство»
називає Інтернет «універсальним соціальним простором вільної комунікації», «ключовою технологією інформаційної епохи» і вважає його втіленням «культури свободи і
особистої творчості». Що ж стосується його смислового наповнення і використання, то
воно, на думку вченого, залежить від волі самих користувачів, більше того, – від ціннісних установок особистості, рівня освіти і виховання, моделі культури, домінуючої у
соціумі, суспільних трендів і запитів [2, с.3 – 4].
Розуміючи культуру як вищу і універсальну форму адаптації людини у всіх її світах
(природному, матеріальному, соціальному, соціально-політичному, духовно - ціннісному, інформаційному та ін), втрата вищих ідеалів і цінностей є однією з найбільш істотних загроз існуванню людства в цілому. І тому дослідження цифрової культури передбачає осмислення її ціннісно-смислового ядра та виявлення у його структурі найбільш
загальних смислових домінант.
Одним з ключових елементів нової цифрової культури стають ігри. Дослідники
констатують, що комп’ютерні ігри вже давно втратили статус феномена інформаційної
субкультури, а процес гейміфікації вийшов за межі індустрії розваг і поширився на всі
сфери суспільного життя – від освіти, професійної діяльності і стосунків між людьми, до
побудови кар’єри і суспільства [ 5 ].
Е. Ціммерман, відомий дизайнер комп’ютерних ігор, викладач дизайну ігор в МТІ,
Нью-Йоркському Університеті, співавтор «Rules of Play: Game Design Fundamentals» [6],
однієї із найбільш важливих книг про ігри та принципи їхньої дії, опублікував у 2013 р.
на головному геймерському ресурсі Kotaku «Manifesto for a Ludic Century». У Маніфесті
визначається роль ігор в культурній історії людства і стверджується, що саме цифрова
епоха надає їм новий шанс повернутися на своє місце. Автор доводить, що розвиток у
ХХІ ст. будуть визначати ігри, шлях до яких завдяки візуальній репрезентації й поширенню інформації відкриває ще кінематограф. І тому нове століття – століття цифрового інтерактивного контенту, століття візуалізації інформації у грі [7 ].
Е. Ціммермана підтримує розробник концепції «нової грамотності» Джеймс Пол Гі,
професор Університету Арізони – психо- і соціолінґвіст, який вважає, що потенціал відеоігор може найбільш повно розкритися саме у процесі навчання нового, вже цифрового
покоління. Варто зауважити, що Game Studies – новий науковий напрям, започаткований співробітниками Копенгагенського університету інформаційних технологій, впродовж останнього десятиліття перетворюється на самостійну сферу досліджень.
Ігри, на відміну від більшості інших форм трансляції культури, відображають і уособлюють одну з головних цінностей цифрового суспільства – інтерактивність, так як передбачають активну співтворчість їх учасників (геймерів), відкритість і довіру один до
одного як основу ефективної комунікативної взаємодії, сприяють формуванню критичного і системного мислення, що поряд з ідеалом вільної і творчої особистості є запорукою досягнення успіху у цифровому суспільстві.
При цьому йдеться і про збереження традиційних цінностей і смислів, оскільки
людські товариства і спільноти, в першу чергу сім’я, впродовж всієї історії світової цивілізації завжди ґрунтувалися на таких «нематеріальних» цінностях, як добро, честь,
вірність, моральність і любов. Саме ці останні є кінцевими цілями людських прагнень
і устремлінь, головними життєвими орієнтирами, а спрямованість на такі цінності визначає провідні інтереси особистості і смисл усього її життя. Це самоцінності, що цінні
самі по собі, а не тому, що служать засобом для досягнення будь-яких інших цінностей.
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Таким чином, ризики, що постають перед суспільством і окремою людиною в процесі розгортання Четвертої промислової революції, потребують окреслення ймовірних
шляхів їхнього упередження і розробку алгоритмів подолання. А затребуваність індивідуальних, екзистенційно орієнтованих підходів до освіти, що здатні сприяти самореалізації особистості у складному цифровому суспільстві, актуалізує проблему визначення
ціннісно-смислового ядра й аксіологічного виміру цифрової культури.
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СЛАВЕТНІ ІМЕНА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
БІОБЛІОГРАФІЧНИХ ВИДАНЬ
Дбайливе ставлення до пам’яті є непроминущим завданням і конкретного суспільства, і всього людства. Тільки шануючи регіональну, національну і світову культурну
спадщину, можна досягти щасливого майбутнього в колі цивілізованих народів. Національно-культурне відродження України стимулює підвищення інтересу суспільства до
мистецько-краєзнавчих, біографічних пошуків, генеалогічних та етнокультурологічних
досліджень.
Протягом останніх десятиліть змінилася рецепція на роль у суспільстві інституцій
культури, зокрема бібліотечних установ. З позицій розкриття ролі бібліотеки як комунікаційного репрезентанта культурно-мистецького надбання регіону важливим було
ознайомлення з концепцією сутнісних соціальних функцій публічної бібліотеки, обґрунтованою науковцем М. Самохіною. Співзвучним концепції М. Самохіної є трактування
соціалізуючої культурно-освітньої функції бібліотек науковцем І. Тікуновою. У статті
«Функціональна модель бібліотеки суспільства знань у регіональному контексті» [9] автор підкреслює: сучасна бібліотека сприяє долученню конкретного індивіда до культури через посередництво духовних цінностей, що зафіксовані в інформаційних джерелах.
Доведено, що серед головних завдань бібліотек цього типу: збереження культурної самобутності регіону, забезпечення можливості самореалізації культурного та духовного
потенціалу кожної особистості, виявлення, популяризація і захист культурного надбання регіону, використання культури як інструмента економічного розвитку регіону [1].
Івано-Франківщина – край з надзвичайно багатими культурними традиціями, з ним
пов’язані життя і діяльність славних постатей України, відомих далеко за його межами.
Прикарпаття завжди славилося особистостями, які творили героїчне минуле, старанною
працею збагачували та примножували науково-культурні досягнення і традиції. Вели-
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кий внесок у формування культурних цінностей краю зробили відомі особистості, які тут
жили і творили: митрополит Андрей Шептицький, письменники та поети – Іван Франко,
Адам Міцкевич, Іван Вагилевич, Марко Черемшина, Василь Стефаник, Лесь Мартович,
Тарас Мельничук, композитор Денис Січинський, політичний діяч Степан Бандера та ін.
Славну історію Івано-Франківщини продовжують творити нинішні покоління, завдяки
яким відбуваються помітні зрушення в суспільному, духовному та культурно-мистецькому житті краю.
Зазначимо, що нині інформація про культурно-мистецьке життя регіону розпорошена по різних джерелах: монографіях, енциклопедичних виданнях, путівниках, періодичних виданнях, інтернет-сторінках. Саме тому є необхідність у систематизації цієї інформації, створенні та реалізації мистецьких проектів, метою яких мають бути кумуляція,
систематизація, зберігання, популяризація інформації про заклади мистецького профілю області, міста, району, села; біографії діячів культури та діяльність творчих спілок і
колективів, репрезентація культурно-мистецьких здобутків регіону в глобальному комунікаційному просторі.
Відомо, що багато подій минулого нащадки забули; щось із того минулого може пригадатись за певних обставин, але дещо може бути втрачене назавжди. Бібліотеки Івано-Франківщини активно виконують функції агрегатора та інформаційного провайдера інформаційних ресурсів у галузі культури й мистецтва. Потужним потенціалом щодо
комунікаційної репрезентації інформаційних ресурсів регіональних бібліотек у галузі мистецтва є видавнича продукція профільних відділів. Вона має на меті привернути увагу громадськості до вивчення культури й мистецтва регіону, архітектурних пам’яток, розвитку
регіонального мистецького краєзнавства, туризму, збереження культурного надбання
держави; оприлюднити матеріали, завдяки чому будуть створені культурні цінності, які
використовуватимуться не одним поколінням нащадків.
В історії кожного народу, кожної країни та регіону є епохальні постаті, які своїм життям та творчістю презентують епоху, у якій живуть та творять. До таких постатей можна
віднести кілька сотень митців, інформацію про яких необхідно формувати і видавати у
різному форматі видань задля збереження нащадкам.
Необхідно підкреслити, що 2018 року кандидатом наук з соціальних комунікацій Галиною Пристай, журналісткою Іриною Шалкітене та фахівцями Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка, зокрема Марією Дем’янів, Наталією Дисько, Юлією Кузьмін, було впорядковане та видане унікальне за цінністю архівних
матеріалів та інформаційним наповненням потужне художньо-публіцистичне та біографічне видання «Танець як сонячна сповідь моя». Зібраний матеріал містить інформацію
про творчу індивідуальність знаного і шанованого українського хореографа, головного
балетмейстера Національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія», голову Івано-Франківського обласного осередку Національної хореографічної спілки України, народного артиста України, знавця таїни народного танцю Івана Курилюка. У
книжці викладено скан-копії оригіналів документальних матеріалів про діяльність корифея танцювального мистецтва Івана Курилюка, цікаві факти з особистого життя та архівні світлини 1930–2017 років. Видання адресоване хореографам, балетмейстерам, викладачам, учням та студентам мистецьких навчальних закладів, всім, хто цікавиться українським мистецтвом. Біобібліографічний життєпис видано з нагоди 70-річчя маестро в рамках регіонально-культурологічного проекту відділу літератури з мистецтва Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка «Одкровення митців»
[2]. Зазначимо: в Івана Курилюка чимало нагород і титулів. Але це для нього не головне.
Серцем залюблений у танець, він живе, творить не задля регалій, а щоб устигнути за допомогою танцю зберегти та передати наш час, піднести на високий рівень карпатський
фольклор, залишити чималий мистецький набуток, щоб його побачили і полюбили люди.
Варто зазначити, що Іван Васильович Курилюк – неординарна особистість, професіонал,
фанат своєї справи, завжди спраглий до творчих новинок, вимогливий, справедливий та
людяний керівник, якого шанують і поважають. Минають роки… Час плине швидко. А ім’я
Івана Курилюка увійшло в історію культури України як ім’я людини, яка в різні періоди
існування нашої держави працювала і працює заради великої ідеї відродження, розвитку
і збереження скарбів українського танцювального мистецтва для прийдешніх поколінь.
Видання складається з передмови та десяти розділів, які вміщують повний зміст матеріалів із книг, газет, журналів, електронних ресурсів та сканкопії оригіналів документів про
діяльність Івана Курилюка. Сюди включено думки друзів, колег, земляків, шанувальників
творчості маестро. Використано документи і світлини з мистецьких тек, фотолітопису
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відділу літератури з мистецтва обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка
та домашнього архіву митця. У розділі «Слово про майстра танцю» матеріали розміщено в
алфавітному порядку за прізвищами авторів, а в розділі «Відгомін душі маестро танцю» –
у зворотному хронологічному порядку в межах року. Розділ «Щоб роду не було переводу»
сформований на основі висловлювань Івана Курилюка про свою родину. Завершує видання список інформаційних джерел, поданий в алфавітному порядку. У цій книзі упорядники та укладачі не змогли охопити все і всіх. З величезної кількості матеріалів вибрали
лише ті, які, на їх погляд, найбільше відтворюють життєвий та творчий шлях народного
артиста України Івана Курилюка, надзвичайно цікавий світ людських стосунків, спогадів.
Видання цінне тим, що дає можливість наблизитися до незглибимої душі і мистецької
криниці маестро танцю Івана Курилюка, за феноменом якого – титанічна праця. Видання
ознайомлює з колом тих людей, які творили його як маестро танцю, вчителя і, власне,
того Курилюка, якого обожнюють молодь, колеги і десятки тисяч глядачів. Це видання
стане в нагоді всім, хто досліджуватиме хореографічне мистецтво Прикарпаття ХХ–ХХІ
століть. Наголосимо: відбір матеріалу закінчено в грудні 2017 року.
Нині спостерігається чималий інтерес до генеалогії та біографістики. Заслуговує на
увагу ще одне неординарне Івано-Франківське видання. Це ювілейне видання 2018 року
«Знайомства. Зустрічі. Розмови», упорядниками якого є викладач кафедри журналістики
факультету філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника кандидат наук з соціальних комунікацій Галина Пристай та головний бібліотекар
відділу літератури з мистецтва Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка Марія Дем’янів. Упродовж 10 років (2008–2018) над створенням перших випусків збірника працювали також працівники головної обласної книгозбірні Юлія
Михайлюк та Наталія Чабан. За словами науковця Марії Ігнатюк, ця кропітка праця, без
перебільшення, торує шлях у завтрашній день, систематизує вже напрацьовані митцями
та науковцями досягнення, надає їм значущості. Видання є хорошою базою при написанні
різного характеру публікацій, монографій, книжок [8]. До збірника увійшло більше шістдесяти інтерв’ю з яскравими творчими особистостями Івано-Франківщини. Це видання
відкриває ще не прочитані сторінки людських доль, які набралися життєвої снаги із правдивої животворної криниці духовності народу. Серед відомих особистостей Прикарпаття,
інтерв’ю з якими увійшли до збірника, – мистці, письменники, кінематографісти, актори,
музейні працівники, журналісти, науковці та ін.: Володимир Качкан, Роман Фабрика, Юліан Яковина, Казимир Річка, Богдан Губаль, Надія Бабій, Марія Вайно, Степан Ґеник, Михайло Дейнега, Марія Ігнатюк, Микола Сулятицький, Богадан Кучер, Іван Курилюк, Петро
Чоловський, Мирон Черепанин, Тетяна Павлик, Григорій Будзик, Тетяна Фіголь, Надія Садов’як, Олександр Дутка, Ірина Костюк, Олена Дутка, Оксана Сливка, Марина Булда, Ірина
Зінковська, Євген Баран, Мирослав та Мирослава Аронці, Леся Ґеник, Михайло Мандзюк,
Ольга Процак, Ганна Петранюк, Марія Чулак, Марія Бабій, Олена Даніва, Любомир Худяк,
Олег Чуйко, Жанна Мойсеєнко, Роман Іванишин, Мирослава Ветоха-Копадзе та ін. Варто
наголосити, що це люди, які впроваджують у культурному просторі регіону інноваційні та
креативні проекти, їхні досягнення сприяють поліпшенню добробуту жителів не тільки
Івано-Франківщини, а й України. Тож варто виокремити ще один біобібліографічний життєпис «Пізнай, що жити – це любити: Богдан Кучер» (упорядники Пристай Г. І., Дем’янів М.
В.), який вийшов у Івано-Франківську з нагоди ювілею заслуженого журналіста України.
У пропонованому виданні вперше зібрано матеріал про творчу індивідуальність – журналіста, неординарного ведучого теле- і радіопрограм, автора і виконавця власних пісенних
творів Богдана Кучера. У літературно-художньому виданні, яке складається з 21 розділу,
вперше комплексно зібрано та систематизовано життєпис про діяча культури. Джерелом
для видання стали: прес-дайджест газетно-журнальних статей з 1990 року, матеріали з
фондів книгозбірні, друковані та усні розповіді краян, думки колег та друзів, документи
й світлини з домашнього архіву журналіста.
Вищенаведені приклади друкованих видань, сформованих працівниками бібліотек у
співпраці з працівниками культурно-мистецьких та освітніх закладів краю, – це спроба
представити читачам талановитих людей прикарпатського регіону в царині культури і
мистецтва, а головний пріоритет – залишити нащадкам ілюстровані пам’ятки та інформацію про них.
У процесі проведеного дослідження з’ясовано, що існує проблема якості обробки
інституціями культури потоку інформації з питань культури та мистецтва. Зокрема,
ускладненим на веб-сайтах бібліотек є пошук даних про той чи інший регіональний заклад культури, персоналії діячів з певного жанру мистецтва, народних майстрів краю.
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Проведене дослідження не вичерпує повністю проблеми формування та розвитку
бібліоцентричної моделі репрезентації ефективного та змістовного культурно-мистецького середовища регіону. Ми зосередили увагу на прикладі роботи окремих публічних
бібліотек. Тому це не повна картина процесу, оскільки й інші культурно-мистецькі та
освітні заклади теж здійснюють діяльність щодо формування, зберігання та популяризації документного ресурсу, яку ми проаналізуємо в наступних публікаціях.
Перспективними напрямами подальших досліджень є вивчення зарубіжного досвіду
організації бібліотечно-інформаційного супроводу культурно-мистецької діяльності та
формування системи корпоративної співпраці соціокультурних установ.
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ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ БІБЛІОТЕЧНОГО ТУРИЗМУ
Істотні зміни у сучасному економічному, соціальному, культурному, політичному
житті призвели до суттєвої трансформації туристичної галузі. Туризм у значній мірі комерціалізувався, відкрилися можливості для поїздок у значно віддалені країни, отримав
розвиток елітарний туризм, з’явилися нові форми розваг туристів, розширилася інфраструктура обслуговування відповідно до нових світових стандартів тощо [2, с. 233–234].
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Однією з провідних тенденцій розвитку туризму з другої половини ХХ ст. стає яскравий прояв його значного освітнього потенціалу. Всесвітня туристська організація (World
Tourism Organization) виділяє освіту як одну з пріоритетних цілей туризму [1, с. 35]. Основні види діяльності, з якими пов’язані такі поїздки, – це відвідування короткотермінових курсів, проходження окремих навчальних програм або набуття певних навичок за
допомогою цих програм і різноманітних освітніх курсів [4, с. 938].
Науковці виокремлюють два основних сегменти «подорожей з метою навчання»:
1) сегмент «tourism first» передбачає переважання відпочинку, розваг, оздоровлення
тощо під час туристичної подорожі, освітня мета при цьому носить вторинний характер; до цього сегменту відносять, наприклад, культурний, творчий, екологічний туризм,
програми культурного обміну між країнами, спортивно-освітні тури тощо; 2) сегмент
«education first» основним мотивом подорожі розглядає освіту або навчання, а власне
туристичний досвід при цьому є вторинним; йдеться, наприклад, про шкільні екскурсії, навчання у мовних школах і університетах, спеціальну предметну освіту, професійну
освіту, освітній туризм для дорослих, спеціалізовані програми додаткової освіти для людей похилого віку (основні й інтегровані з рекреаційними) тощо [9, р. 203–205].
По суті сегмент «education first» можна виокремити як самостійний вид туризму –
освітній. На сьогодні немає загальноприйнятого визначення цього поняття. Прихильники різноманітних трактувань застосовують до даного терміну різні підходи – економічно-діяльнісний, програмно-орієнтований, потребо-орієнтований, комбінований, з
виокремленням територіальної ознаки тощо [2, с. 14].
Стосовно ж сегменту «tourism first», то його активний розвиток демонструє, що труднощі із визначенням освітнього туризму існують, зокрема, як наслідок активного процесу гібридизації – поєднання класичного освітнього туризму із дозвіллєвими формами
туристської діяльності і діловими поїздками, що спостерігається наразі в усьому світі
[1, с. 40–41].
У Європі тенденції розширення освітнього потенціалу туризму отримали імпульс для
розвитку у другій половині XX ст. У світлі сучасної динаміки розвитку загальносвітової
економіки, розбудови міжнародних відносин популярність «корисного» для освітніх потреб відпочинку істотно зросла. На початку XXI ст. туризм, який акцентує увагу на освіті
і просвітництві, стає самостійним динамічним напрямком, у рамках якого реалізуються
принципи безперервності та доступності освіти. При цьому як ідеальна сфера, в якій досліджуються продукти культури і мистецької діяльності, розглядається культурний туризм. За об’єктивним змістом освітній потенціал культурного туризму розподіляється у
різній його предметній диференціації та видових проявах. Серед них можна відзначити і
бібліотечний туризм як різновид культурного туризму, специфіка якого полягає у використанні туристського потенціалу бібліотек [5, с. 226–227].
Як соціальна практика бібліотечний туризм перебуває у полі трьох напрямів культурного туризму, що мають значний освітній потенціал, а саме: мистецького туризму
(art-tourism) – культурних форм, призначених для туризму, які зазвичай асоціюються з
мистецтвом, художніми продуктами і видовищами, як-от театр, опера, балет, концерт,
фестиваль, музей тощо; історико-культурного туризму (heritage tourism), який найповніше виражений у поєднанні збережених будівель, міських пейзажів, ландшафтів і морфологічних моделей, а також важливих місць, пов’язаних з історичними подіями й особами;
туризму вражень (place-specific tourism) як погляду крізь призму занурення у певні обставини культури місця і часу, що дає змогу безпосередньої зустрічі туриста із загальним набором цінностей, ідеалів, пріоритетів, традицій, поведінкових моделей певної соціальної групи місцевого населення [7, р. 71–73].
Практика роботи як вітчизняних, так і зарубіжних бібліотек свідчить, що прагнення
людини підвищити освітній рівень і, як наслідок, якість життя, породжує попит на нові турпродукти та одночасно їх пропозицію, активізуючи розвиток бібліотечного туризму [6].
Особливий сегмент, де може реалізуватися освітній потенціал бібліотечного туризму, –
це тури професійного навчання, різноманітні виїзні курси підвищення кваліфікації, участь
у семінарах, конференціях, з’їздах, творчих майстернях, майстер-класах, метою яких є обмін досвідом та отримання нової професійної інформації, наукові і навчальні стажування,
курси перепідготовки, ознайомчі поїздки до різних установ та організацій галузі тощо, не
пов’язані з отриманням доходів у місці відвідування або країні тимчасового перебування;
тривалість такої поїздки може варіюватися від декількох днів до декількох місяців [8].
Трансформується значення і місце освітнього потенціалу бібліотечного туризму в
сучасній системі безперервної фахової бібліотечної освіти. Він розглядається у контексті
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пошуку нових технологій, методик, інноваційних форм навчання, що забезпечують демократизм, соціальну відкритість, цілісність, безперервність, гнучкість і варіативність,
а також завершеність освіти [2, с. 16]. У такому контексті бібліотечний туризм як міждисциплінарний феномен має істотний освітній потенціал і служить ефективним інструментом оволодіння людиною знаннями, вміннями і навичками впродовж усього її життя.
Ресурсний потенціал бібліотек у розвитку освітнього напряму туризму складають
різноманітні технічні, технологічні, інформаційні, іміджеві, просторові, організаційні,
маркетингові, кадрові, матеріально-технічні засоби, які вони мають як соціальні інститути і заклади культури.
Що ж до конкретних форм втілення освітнього потенціалу бібліотечного туризму,
то це можуть бути екскурсії, віртуальні тури, наукові та навчальні стажування, участь в
семінарах, конференціях, конгресах, а також творчих конкурсах і фестивалях тощо.
Такий підхід дозволяє розглядати бібліотечний туризм як сферу інтеграції культури, освіти і туризму, спрямовану на задоволення потреб туристів у культурних і освітніх
послугах під час подорожей. Однак аналіз джерел показує, що сьогодні в Україні освітній
потенціал туризму, в цілому, і бібліотечного, зокрема, реалізується недостатньо [5; 6].
Це ставить перед бібліотекознавством та дотичними до окресленої нової для бібліотечної справи практичної сфери нові завдання вивчення освітнього потенціалу бібліотечного туризму, розроблення умов і критеріїв його успішної реалізації, використання
бібліотечного туризму як ресурсу безперервної освіти на різних етапах життя людини,
розбудови різноманітних моделей бібліотечного туризму для задоволення освітніх потреб гетерогенної аудиторії, як-от: «діяльнісна форма для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, проектно-дослідницька форма для школярів, академічна мобільність для студентів, підвищення кваліфікації для фахівців, соціальна реабілітація для
літніх людей і людей з обмеженими можливостями» [2, с. 25].
Отже, діяльність з успішної реалізації освітнього потенціалу бібліотечного туризму передбачає вивчення та аналіз особистісних характеристик потенційного споживача (як показують сучасні дослідження, цей сегмент представлений добре інформованими і чітко мотивованими до навчання і освіти людьми) і формування асортименту програм і продуктів
цього виду туризму, що дозволить розглядати бібліотечний туризм як органічну складову
туристичного ринку України і один із чинників, що визначають конкурентоспроможність
і ефективність туристичних напрямів і сучасний рівень розвитку бібліотечної справи.
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УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ ДОСЛІДЖЕНЬ (RESEARCH DATA MANAGEMENT)
ЯК ВИКЛИК ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОЇ ОСВІТИ
У світі практика роботи з даними, супровід життєвого циклу даних або курування даних (data curation) має назву «Управління даними досліджень» Research Data Management.
Життєвий цикл даних включає в себе певні етапи, що різними науковими установами та
дослідниками інтерпретуються по-різному, але в якості наочного прикладу варто розглянути схему циклу даних дослідження від наукової установи DataONE, що передбачає
етапи планування дослідження через збір якісних даних, обробку та опис, забезпечення
збереження та надання доступу задля сприяння наступним відкриттям для повторного
аналізу і плануванню похідних досліджень [1].
Бібліотека Університету Глазго (Шотландія) приділяє значну увагу технічним аспектам роботи з інформацією: створенню он-лайн профілю вчених, наданню доступу до
дисертацій, відстеженню поведінки щодо пошуку інформації на веб-сайті бібліотеки і
у тому числі управлінню даними досліджень відповідно до принципів академічної доброчесності. Бібліотечно-інформаційний центр Університету Глазго надає як бібліотечні так і ІТ-послуги. Подібну практику проводять такі установи у Європі Канаді та США:
Единбургський університет, Організація DataOne, Університет штату Флорида, Університет Північної Кароліни Чаппел – Гілл, Університет Оттави. Звичайно, управління даними
досліджень – це не лише бібліотечна практика, а й наукова діяльність, але оскільки, на
думку американської бібліотекознавиці С. Ковальчик, принципи УДД схожі з традиційною бібліотечною діяльністю, логічно буде надавати RDM-послуги (УДД) в бібліотеках
наукових та дослідницьких установ [2.,c. 24–38].
Запровадження нових послуг безумовно потребує якісних фахівців, здатних підтримувати належний рівень обслуговування. В світі питанням професійної підготовки бібліотекарів по роботі з даними (Data Librarians) почали перейматись не так давно. Ренейн
Джуліан, фахівець по роботі з даними Університету Флориди (США) зазначає, що куратори
даних – спеціальність, що базується на практиці. Коли в Університеті Флориди постало
питання ефективного написання планів з управління даними досліджень та супроводу
науковців для забезпечення життєвого циклу даних досліджень, бібліотекарі стали займатись самоосвітою [3]. Американська бібліотечна асоціація розглядає пропозиції щодо
включення дисциплін з УДД до навчальних програм. Наприклад, Університет Пітсбурга
(University of Pittsburgh School of Computing and Information) здійснює навчання фахівців з
Інформаційної культури та супроводу даних (Information Culture and Data Stewardship) [4].
Щодо ситуації з професійною підготовкою фахівців інформаційної, бібліотечної та
архівної справи, то питання УДД є не менш важливим з огляду на те, що велика кількість
науковців нині подає грантові пропозиції на проекти HORIZON 2020 та інші гранти і стикається з необхідністю складати плани з управління даними. Сприяти цим процесам можуть бібліотечні фахівці, зокрема проводячи тренінги та консультації, а, отже, саме вони
у першу чергу повинні отримати знання з УДД.
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ЯКІСНА ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ – ОДИН ІЗ КРОКІВ
ДО ВИСОКОЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

XXI століття справедливо вважають ерою інформаційного суспільства. Основним ресурсом майбутнього виступає саме інформація, але використовувати її в повному обсязі зможе тільки той, хто має необхідні знання і вміння орієнтуватися в інформаційному
просторі. Для розвитку суспільства потрібно, щоб особа отримувала, знаходила і якісно
використовувала інформацію у різних сферах життя.
Головне завдання сьогодення для вищої освіти – підготувати молоде покоління якнайшвидше сприймати й опрацьовувати величезний обсяг потрібної інформації, допомогти опанувати сучасні засоби та технології роботи й сформувати високу інформаційну
культуру. На сучасному етапі ці завдання постають надзвичайно актуальними, це пов’язано насамперед із зростанням впливу засобів масової комунікації, тому необхідно розвивати критичне мислення студентів, вміння аналізувати та використовувати механізм
захисту від їх надмірного та негативного впливу.
Інформація (від лат. «informatio») тлумачиться як роз’яснення; виклад фактів, подій;
витлумачення; представлення, поняття; ознайомлення, просвіта [1].
Зрозуміло, що підвищувати свій професійний рівень стало необхідністю так само, як і
оновлювати знання, завоювати нові види діяльності, використовуючи при цьому всі наявні запаси інформації, тобто інформаційні ресурси.
Сучасний студент повинен, володіючи пошуковими навичками, уміти користуватися
інформаційними ресурсами і орієнтуватися в інформаційному полі, тобто володіти основами інформаційної культури.
Інформаційна культура – це систематизована сукупність знань, умінь, навичок, направлених на задоволення інформаційних потреб, які виникають під час навчальної, наукової, пізнавальної та інших видів діяльності [2].
Формування інформаційної культури майбутнього фахівця, як основної складової його
загальної культури це – першочергове завдання викладачів та наукової бібліотеки КНУКіМ.
Досягнення цієї мети здійснюється у процесі вирішення наступних завдань: вивчення різноманітних джерел інформації; опанування способів аналітико-синтетичної переробки інформації, прийомів і засобів самостійного ведення пошуку інформації відповідно
до завдань, які виникають під час навчання; вивчення і застосування можливостей новітніх інформаційних технологій, тощо [1].
Важливим завданням фахівців наукової бібліотеки – мотивувати студентів на пошук
додаткових джерел інформації. Бібліотекар володіє необхідними знаннями для пошуку
інформації та може допомогти студентові опанувати ними. Одними з головних складових
інформаційної культури студента КНУКіМ є навички опрацювання наукових, довідкових,
публіцистичних документів та періодики, а завдання співробітників наукової бібліотеки – закріпити та удосконалити такі навички майбутніх професіоналів своєї справи. Студенту необхідно вміти працювати як з традиційними засобами пошуку інформації, так і
сучасними інноваційними, використовуючи сучасні комп’ютерні, інформаційні технології та технічні засоби.
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Велике значення для формування інформаційної культури мають нові інформаційнокомунікаційні технології: інтернет-технології, мультимедійні програмні засоби, офісне
та спеціалізоване програмне забезпечення, електронні підручники та посібники, системи дистанційного навчання, онлайн-конференції [4]. Застосування даних технологій дає
змогу забезпечувати поглиблені процеси пізнання; сприяти розвитку особистості; підвищувати рівень мотивації студентів; розвивати здібності критичного мислення.
Можна вважати, що студент опанував основи інформаційної культури, якщо він може:
1) адекватно визначати потреби в інформації;
2) ефективно вести пошук потрібних даних;
3) якісно відбирати й оцінювати інформацію;
4) мати навички опрацьовувати інформацію і створювати нову;
5) володіти здатністю до інформаційного спілкування і вміти захищатись від інформаційної агресії.
Адже, саме у закладі вищої освіти, використовуючи основи фахової підготовки, студент стає на шлях формування розвиненої інформаційної культури: розширюється обсяг
інформаційних можливостей студента, підвищуються його психологічні здібності сприймати інформацію, формується особиста думка про різноманітні засоби масової інформації.
Завдання університету забезпечити такий рівень підготовки студентів, який сприятиме формуванню високого рівня інформаційної культури, яка необхідна для певної професійної діяльності.
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КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ Л. П. ОДИНОКОЇ
ЯК ФАХІВЦЯ КНИГОЗНАВЧОЇ ШКОЛИ ТА АРХІВОЗНАВСТВА
Лініна Павлівна Одинока зробила великий вклад у розвиток книгознавчої школи
та архівознавства. Вона започаткувала дослідження в області історії бібліотечної справи, привернувши увагу до вже забутих постатей, які стояли біля витоків становлення книжкової справи в Україні – Дмитро Балика, Юрій Меженко, Яков Керекеза, Семен
Комський, Степан Постернак, Костянтин Рубинський, Борис Борович (Фінкельштейн)
та ін.
Для того аби оцінити цінність внеску Одинокої Л. П. у розвиток бібліотечної та архівної справи варто вивчити її здобутки на тлі тодішніх культурно-історичних умов.

208

Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі

60-ті роки ХХ ст. – період початку трудової діяльності Одинокої Л. П., де спочатку в
1962 р. її відрядили працювати викладачем бібліотечних дисциплін у Читинську культосвітню школу (нині – Забайкальське крайове училище культури). Після трьох років у
Читі та нетривалої роботи в науково-методичному відділі Державної республіканської
науково-технічної бібліотеки УРСР вона в 1966 р. перейшла працювати до Київської
філії Харківського державного інституту культури. Через два роки в 1968 р. його було
реорганізовано в самостійний Київський державний інститут культури (КДІК), де вона
була в першому складі викладачів, яких було запрошено на роботу до інституту тодішнім ректором О.С. Сокальським, і які стояли біля витоків розвитку новоствореного
навчального закладу [2, с. 326–327; 3, с. 50].
У ці роки діє диктаторство та тоталітарно-бюрократична система освіти, що була
спрямована на виховання слухняних радянських людей. Якщо хтось проявляв сумніви
щодо промов, виголошуваних із трибуни, їх розцінювали як інакодумців.
Особливої уваги заслуговує рух шістдесятників. У своїй монографії «Офіційний
та альтернативний дискурси. 1950–80-ті роки в УРСР» Олексій Зарецький подає таке
тлумачення даного явища: «шістдесятництво – культурно-історична опозиція системі,
причому опозиція індивідуальна, а відтак випливає, що за своєю суттю неоднорідна. Її
неоднорідність мала кілька рівнів: політичний, ідеологічний, національний чи індивідуальний спротив, психологічне несприйняття системи» [1, с. 48].
Згаданому періоду був характерний повний контроль радянської влади щодо наповнення видань опублікованих на території СРСР. Тому для висловлення власної думки в своїх роботах науковцям та іншим авторам рукописів необхідно було мати велику
мужність та відвагу. У випадку вияву будь-якої критики в сторону влади вчинок набував зрадницького змісту й підлягав покаранню.
У 70-х – середині 80-х років в культурному житті України посилюються процеси
ідеологізації та русифікації, а також нової сили набуває дисидентський рух.
Варто зазначити, що у цей період «маланчуківщини» – ідеологічного диктату, де
будь-які прояви національної ідентичності суворо каралися, наукових робіт з історії
бібліотечної справи в Україні налічувалося дуже мало [2, с. 327]. Але саме з цієї проблематики нею написано більшість наукових праць [3, с. 51]. Особливу увага вона приділяла вивченню бібліотекознавчої думки в Україні в період з 1917 по 1941 рр. [3, с. 106],
і вже в 1984 р. в Ленінградському державному інституті культури нею була успішно
захищена дисертація на тему «Розвиток бібліотекознавства в Українській РСР (19171941 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук [2, с. 327]. Її науковим керівником було призначено О. С. Сокальського, чию наукову школу вона гідно
продовжувала й надалі в роботах своїх послідовників, але на захист її виводив ленінградський вчений, бібліотекознавець, доктор педагогічних наук, професор А. М. Ванєєв
[2, с. 327].
Спираючись на вище описані історичні умови, факт захисту нею дисертації, в якій
було згадано імена визначних представників міжвоєнного українського бібліотекознавства, співробітників розгромленого на початку 1930-х років Українського інституту книгознавства, що були репресовані, витіснені з України, незаслужено забуті чи
свідомо замовчувані, постає як дуже сміливий та рішучий крок [2, с. 327].
Працюючи в КНУКіМ (до 1996 р.) Лініна Павлівна продовжувала розвивати дослідження історії бібліотечної справи та бібліотекознавства. Вона є автором більше 100
наукових праць. Основну увагу зосереджувала на дослідженні багатої регіональної
історії бібліотечної справи, бібліотечної теорії та практики, вивченні їхніх витоків і
традицій, ролі та завдань бібліотек у суспільстві. Визначальною рисою її як науковця
було прагнення збагатити історію бібліотечної справи та бібліотекознавства України
подіями й фактами раніше невідомими [3, с. 107].
Дана тема непросто зринала в її роботах, у КДІК вона читала курси з історії бібліотечної справи в Україні, історії бібліотечної справи СРСР та за кордоном [3, с. 51]. Чому
посприяла участь О. С. Сокальського, який у контексті політичних подій новітньої
української історії на початку 1970-х рр.. підтримав і схвалив ініціативу авторської
групи викладачів, серед яких була Одинока Л. П., щодо введення в навчальний процес
спецкурсу «Історія бібліотечної справи України» спочатку для декількох груп, а згодом – і повноцінної загально-професійної навчальної дисципліни на всіх спеціалізація
бібліотечного факультету [3, с. 71].
Хоробрість, відвагу та стійку громадянську позицію Одинокої Л. П., зокрема, виказує й її вчинок, коли на загальних зборах, не побоявшись за власну кар’єру, вона публіч-
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но виступила на підтримку О. С. Сокальського, якого пропонували виключити з лав
Комуністичної партії, за що теж підпала під утиски керівництва інституту [3, с. 140].
Із вище наведеної інформації, можна зробити висновок про важкі умови становлення української науки, зокрема бібліотечної та архівної. Адже, нелегкі часи диктату,
нав’язування владою своєї ідеології та заборона висловлювати власну думку мали неабиякий вплив на формування світогляду науковців, їх наукових спрямувань та характеру наукових робіт. У цих історично-культурних умовах формувалася й Одинока Лініна Павлівна як науковець, педагог та особистість. Саме вони сприяли появі її наукових
робіт у тому вигляді, в якому ми їх знаємо. І враховуючи всю складність та ризикованість тодішньої ситуації, значимість внеску Одинокої Л. П. стає безцінним.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Відповідність викликам часу освітнього середовища, застосування інноваційних
форм та методик у навчальному процесі завжди залишається актуальною. На сьогоднішній день, в умовах пандемії , з метою організації дистанційного навчання на основі
інтернету розроблено достатню кількість веб-орієнтованого програмного забезпечення. Як обґрунтовує науковець Осадчий В.В., у статті «Соціальні інтернет-мережі як засіб
дистанційного навчання»: «викладачі та студенти використовують як просто блоги, так
і цілі системи дистанційного навчання (СДН), н-д, Moodle й інформаційно-освітні середовища. На сучасному етапі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) особливе місце посідають розроблені великими ІТ-корпораціями сервіси та служби Інтернету, що отримали назву — соціальних» [5]. В умовах карантину їх популярність зростає
не тільки серед корпоративних клієнтів, а й серед учнів (шкіл, коледжів, ВНЗ та ін.), які є
отримувачами освітніх послуг, що здійснюються навчальними закладами на дистанційному навчанні.
За твердженням дослідників, дистанційне навчання – це технологія, що базується
на принципах відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні програми різного призначення та створює за допомогою сучасних телекомунікацій інформаційне освітнє середовище для постачання навчального матеріалу та спілкування [3].
В Україні датою офіційного початку запровадження дистанційного навчання можна вважати 21 січня 2004 року, коли наказом № 40 Міністерства освіти і науки України
було затверджено «Положення про дистанційне навчання» [4]. Але на 2020 рік впровадження повноцінного дистанційного навчання в Україні гальмується багатьма чинниками. На думку, вчених Самолюк Н., Швець М. «це пояснюється слабким проробленням
методологічних та психолого-педагогічних особливостей дистанційної освіти, дуже високими вимогами до «віртуального» викладача, який крім звичайних знань має вміти
користуватися (засобами інформаційних і комунікаційних технологій. За результатами
Internet-опитування ― Дистанційна освіта сьогодні‖ проведеного інформаційно-освітнім порталом ТДО можна виділити найважливіші проблеми, що безпосередньо відбиваються на методології та якості дистанційної підготовки» [7].
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Як зауважують Самолюк Н., Швець М. «досить вагомою проблемою є низька пропускна спроможність електронної мережі під час навчальних чи екзаменаційних телеконференцій. Від цього, передовсім, страждають студенти невеликих містечок або віддалених
сіл України, яким, власне, найбільше підходить дистанційна освіта через географічну
віддаленість від наукових осередків» [6, С.7].
В умовах сьогодення, під час карантину, соціальні мережі надають можливість продовжити навчання дистанційно та здійснювати комунікацію між викладачами та студентами. Зважаючи на це, слід звернути увагу на такі сервіси Інтернету, як Facebook,
Google Classroom, Instagram, Gmail, Viber, Telegram, Skype, Zoom, Geenio, Teacher Dashboard
for Microsoft Office 365 та інщі, як засоби дистанційного навчання.
Розглянемо три найякісніші, доступні та легкі у використанні соціальні мережі в
умовах дистанційного навчання в Україні: Facebook — найбільша у світі соціальна мережа, що почала працювати 4 лютого 2004 року як мережа для студентів деяких американських університетів. Засновником та головою сервісу є Марк Цукерберг [1]. У нашому випадку використовується для комунікації між студентами та викладачами, завдяки своїй
популярності там зареєстровані майже всі студенти і викладачі Українських навчальних
закладів, тому легко знайти потрібну людину та розпочати обмін інформацією.
Instagram — соціальна мережа, що базується на обміні фотосвітлинами, дозволяє користувачам робити фотографії, застосовувати до них фільтри, а також поширювати їх
через свій сервіс і низку інших соціальних мереж [6]. Деякі викладачі використовують
Instagram для проведення лекцій, по відгуках він більш надійний підтримує велику кількість слухачів (студентів), легкий у використанні та на відміну від Skype або Zoom зв’язок більш якісний та доступніший для передачі інформації.
Google Classroom — безкоштовний веб-сервіс створений Google для навчальних закладів з метою спрощення створення, поширення і класифікації завдань безпаперовим
шляхом. Основна мета сервісу — прискорити процес поширення файлів між педагогами та здобувачами освіти. Може використовуватися вчителями та учнями у школах, або
у закладах вищої освіти викладачами та студентами [2]. Google Classroom об’єднавши в
собі всі необхідні платформи для дистанційного навчання: Google Drive для створення і
обміну завданнями, Google Docs, Sheets and Slides для їх написання, Gmail для спілкування та Google Calendar для розкладу. Викладачі можуть з легкістю запросити цілу аудиторію студентів(школярів) через приватний код. Кожен клас створює окрему папку на
Google диску відповідного користувача Google Drive, куди подається робота, котру оцінює викладач. Мобільні додатки, доступні на iOS і Android, дозволяють користувачам
робити фото та прикріпляти їх до завдань, ділитися файлами з інших додатків та мати
офлайновий доступ до інформації. Педагог може відстежувати прогрес кожного здобувача освіти, а після оцінки його роботи, повернути її, супроводжуючи коментарями [2].
Альтернативою Google Classroom є Geenio, Teacher Dashboard for Microsoft Office 365, але
вони не дуже популярні, та не такі зручні у використанні.
Під час дистанційної форми навчання, на карантині, студентами і викладачами Київського національного університету культури і мистецтв було застосовано різні інноваційні платформи та інструменти щодо забезпечення ефективного навчання. Викладачі
одразу почали використовувати для комунікації та занять зі студентами такі платформи
як: Viber, Facebook, Telegram та Zoom, за короткий термін всі студенти, які були не зареєстровані з легкістю могли виправити цю ситуацію та долучитися до потрібного чату або
конференції. Між собою студенти обмінюються інформацію, більшою мірою, у Instagram
та Telegram-чатах, а для обміну файлами з викладачами використовують електронну пошту – Gmail. Кожний факультет та кафедри обирали для себе найбільш зручні інструменти та платформи для комунікації у рамках спеціальності. Наприклад, студенти 3 курсу
факультету інформаційної політики і кібербезпеки, кафедри інформаційних технологій,
використовують для навчання платформу Google Classroom, адже, як було вище зазначено, вона є комфортною у використанні для студентів та спілкуванням з викладачем. У
той же час, факультет хореографічного, музичного мистецтва для зручності використовують Skype або Zoom.
Таким чином, в результаті проведеного дослідження ми можемо зробити висновки,
що соціальні мережі під час дистанційного навчання на сьогодні мають такі переваги для
вищих ВНЗ, шкіл, коледжів та інших навчальних закладів як: доступ до навчального матеріалу у онлайн режимі; вони прості у використанні та зрозумілі для викладачів та студентів; на прикладі Google Classroom ми переконались, що вони містять у собі всі необхідні
засоби для навчання, включаючи підтримку файлів Word, Excel PowerPoint та їх майже
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всіх форматів (docx, pdf, htm, html, txt, jpg, pptx та ін.) ; також підтримують зображення, аудіо та відео матеріали, є чати, дошки обговорень, й особисті повідомлення. Всі соціальних
мережи які ми розглянули мають конфіденційність та мобільні додатки. На платформах
розроблених саме для навчання є архіви курсу, звіт про оригінальність та оцінювання робіт студентів та школярів. Соціальні мережі – це альтернатива платним соціальним платформам навчання, таку думку також підтримує й науковець Осадчий В.В. [5].
Отже, незважаючи на переваги засобів сучасних інноваційних технологій у сприянні
дистанційному навчанні, є негативні моменти. На жаль в Україні, у віддалених містечках,
районах, є низька пропускна спроможність електронної мережі, тому навіть соціальні
мережі не сприяють у навчанні без впровадження по всій Україні 3–4G покриттям мобільних операторів, або якісним дротовим Інтернетом.
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