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O.Gerasymova   

THE INTRODUCTION OF DISTANCE LEARNING IN UNIVERSITIES 

The paper presents an analysis of the definition of distance learning as a form of education. 

Determined distance learning components. And also considered the introduction of distance 

learning in the Mariupol State University. 
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РОЛЬ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЦІЛЕЙ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

Бібліотеки України є базовим елементом культурної, наукової, освітньої, 

інформаційної інфраструктури країни. Досягнення цілей сталого розвитку демократичного 

громадянського суспільства є неможливим «без якісних змін бібліотек», що й зафіксовано у 

Стратегії розвитку бібліотечної справи до 2025 р. [12]. Для перетворення бібліотек на 

інформаційні центри важливо враховувати специфіку зонального рівня під час реалізації 

завдань, передбачених Стратегією. 

Більшість вітчизняних науковців і фахівців, розглядаючи інформаційну складову 

бібліотечної справи, аналізують особливості реалізації окремих напрямів бібліотечної 

діяльності у сучасних умовах. У цьому аспекті привертає увагу тематика дисертаційних 

досліджень в галузі бібліотечної справи за 2010–2016 рр. Зазначимо, що аналіз тематики 

дисертацій за 2008–2013 рр. представлено у статтях О. Воскобойніковой-Гузеєвой і 

Л. Литвиновой [3; 8]. 

Станом на 2016 р. згідно з даними Міністерства освіти і науки України спеціалізовані 

вчені ради із захисту дисертацій за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, 

бібліотекознавство, бібліографознавство функціонують у трьох установах: Національна 

бібліотека ім. В.І. Вернадського НАН України (Д 26.165.01), Київський національний 

університет культури і мистецтв Міністерства культури України (К 26.807.04), Харківська 

державна академія культури Міністерства культури України (Д 64.807.02) [9; 10]. 

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (далі – НБУВ), відповідно до вимог 

щодо розсилання авторефератів дисертацій, отримує обов’язковий примірник видання [11; 

13]. Таким чином, повна інформація про дисертаційні дослідження українських науковців 

сконцентрована в електронних базах даних НБУВ: «Автореферати дисертацій», 

«Реферативна база даних», «Книжкові видання та компакт-диски». 

Пошук за базами даних (далі – БД) НБУВ станом на жовтень 2016 р. здійснювався 

засобами внутрішньої автоматизованої системи за шифром наукової спеціальності – 27.00.03. 

Пошук надав результати, які розподілилися наступним чином: БД «Автореферати 

дисертацій» – 39 записів, з них 22 – за 2010–2011 рр. (інформація про нові дисертаційні 

дослідження у даній БД відсутня); БД «Реферативна база даних» – 55 записів, з яких 39 – за 

2010–2015 рр. (з них 1 – за 2010 р., 38 – за 2012–2015 рр.); БД «Книжкові видання та 

компакт-диски» – 133 записи, з них 94 – за 2010–2016 рр. У зв’язку з особливостями ведення 

БД, різноманітність тематики наукових робіт не співпадає із загальною кількістю записів, 

знайдених автоматизованою системою за вказаним параметром: у 155 записах, у т.ч. 

дублетних, відображені 73 дисертаційні дослідження.  

Інформаційна складова бібліотечної справи представлена наступними тематичними 

розділами: інноваційні форми роботи у бібліотеках різних систем і відомств (О. Бобришева, 

Ж. Вертій); бібліотеки у системі наукової комунікації (С. Назаровець, Л. Пономаренко, 

О. Сербін); взаємодія бібліотек і іншими установами у галузі науки і культури, особливості 

діяльності бібліотек ВНЗ (Н. Артамонова, С. Барабаш, З. Романуха, С. Шемаєв); бібліотеки у 
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системі документних комунікацій, організаційно-управлінські аспекти роботи бібліотек 

(Т. Бірюкова, Л. Глазунова); робота бібліотек з електронними ресурсами (Л. Бакуменко, 

В. Бондаренко, В. Каїді) та ін.  

Висвітлення проблем і перспектив перетворення бібліотек на інформаційні центри 

здійснювалось такими науковцями, як С. Барабаш, О. Воскобойнікова-Гузеєва, С. Горова, 

Т. Добко, Т. Дурєєва, О. Кобєлєв, і зосереджено у наступних питаннях: соціально-

комунікаційна діяльність бібліотек ВНЗ у сучасному інформаційному суспільстві [1]; зв’язки 

трансформації бібліотечно-інформаційної сфери із суспільним розвитком [2]; 

функціонування періодичних електронних видань у «контексті запитів суспільного розвитку 

та науково-технологічного прогресу в інформаційній сфері» [4]; довідково-бібліографічна 

діяльність бібліотек НАН України в умовах інформаційної трансформації суспільства [5]; 

адаптація комунікаційних технологій до бібліотечної діяльності в умовах інформаційного 

суспільства [6]; інформаційно-аналітична діяльність бібліотек за умов переходу до 

суспільства знань [7]. 

Більшість дисертацій 2010–2016 рр. за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, 

бібліотекознавство, бібліографознавство, представлених у базах даних НБУВ, здійснено 

здобувачами наукового ступеня кандидата наук (61 дисертація) і 12 – на здобуття ступеню 

професора. Авторам дисертаційних досліджень 2010–2016 рр. у галузі соціальних 

комунікацій наукові ступені присуджувались за двома галузями наук, історичних та 

соціальних комунікацій (див. рис. 1), що відповідає вимогам Переліку наукових 

спеціальностей [13]. Максимальна наукова активність дисертантів у галузі соціальних 

комунікацій зафіксована у 2013 р. (12 дослідникам було присуджено ступінь кандидата наук, 

5 – доктора наук); галузі історичних наук притаманні більш стабільні показники. Коливання 

показників кількості дисертаційних досліджень, здійснених у вказані роки, можна 

інтерпретувати наступним чином: зменшення показників у 2014 р. – наслідки ускладнення 

суспільно-політичної ситуації на Сході України, яке певним чином вплинуло і на суспільно-

політичний та економічний стан інших регіонів; в подальшому ситуація не покращилась, але 

стабілізувалась, і показники 2014 р. наблизились до показників 2012 р. 

 

 
Рис. 1. Розподіл за науковими ступенями та галузями наук дисертаційних досліджень 

2010–2016 рр. за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство, представлених в електронних базах даних 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

 

Впровадження результатів науково-методичної діяльності державних, зональних 

центрів у діяльність бібліотек різних систем і відомств на зональному рівні є обов’язковою 

умовою перетворення бібліотек із книгозбірень на інформаційні центри. Цей процес 

ускладнюється відсутністю єдиного інформаційного порталу, на якому була б розміщена 

повна інформація про доробок науковців і фахівців у галузі бібліотечної справи (зокрема, в 

Україні не існує єдиної повнотекстової БД авторефератів дисертацій, захищених після 
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2011 р.). Таким чином, ті чи інші рішення, що приймаються на зональному рівні, не завжди 

враховують сучасні досягнення спеціалістів галузі, можуть бути не достатньо науково і 

методично обґрунтованими. 
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O.Deinychenko 

THE ROLE OF LIBRARIANSHIP IN ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

IN UKRAINE 

The subject of the research is dissertation in the field of librarianship during the last five 

years. The text gives valuable information about dissertation in electronic databases of the National 

Library of Ukraine Vernadsky and its distribution by science direction. 
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ 

БІБЛІОТЕКИ ІМ. В.Г КОРОЛЕНКА 

 

Згідно Закону України  «Про бібліотеки і бібліотечну справу», бібліотека – це 

інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний 

підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та 

головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, 

культурних та інших потреб користувачів бібліотеки 1]. 

Культурно-просвітницька діяльність посідає одне з пріоритетних напрямів у роботі 

бібліотеки. До основних напрямів культурно-просвітницької роботи відносяться: 

  критико-аналітичні способи: диспути, обговорення книг; 

 запитань і відповідей, «круглі-столи»; 

  позитивно-ілюстративні способи: вечори-зустрічі; 

 портрети, тематичні вечори, літературні вечори, тематичні екскурсії за сторінками 

книжок; 

 рекомендаційно-інформаційні способи: презентації книг, усні журнали, тематичні 

бібліографічні огляди та огляди-лекції. 

Культурно-просвітницьку діяльність Центральної бібліотеки ім. В. Г. Короленка 

представлена організацією виставок, лекціями, зустрічами з авторами  книг та презентацією 

видавничих новинок, благодійними акціями,  що відбуваються вулицями міста тощо.  

Культурно-просвітницька діяльність ЦБ ім. В.Г. Короленка на сучасному етапі 

виділяється різноманітністю застосованих форм та засобів. Під формою культурно-

просвітницької діяльності необхідно розуміти певні способи організації людей і сукупність 

різних засобів і методів впливу, тобто способи відбору і виклад матеріалу, який складає 

основу змісту, ідейно-тематичний задум заходу. 

За даними що містяться на офіційному сайту ЦБ ім. В.Г. Короленка з початку 

2016 року було проведено 40 культурно-просвітницьких заходів. Характер проведення був 

пов’язан з календарним циклом, який присвячений зимовим святам. Серед них є такі: Зимова 

рапсодія. (Напередодні новорічних свят в мобільній галереї «Світ захоплень» Центральної 

бібліотеки ім. В.Г. Короленка відкрилася виставка вишитих картин «Зимова рапсодія». 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/46771/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/608-2002-%D0%BF
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