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Останніми роками у світі відчутно зростає тенденція переходу засобів
масової інформації та видавництв від випуску друкованої продукції до
розміщення інформації у всесвітній мережі Інтернет. Адже за лічені секунди
ми сьогодні можемо дістати доступ до різноманітних і часом дуже
віддалених у реальному просторі джерел, на що раніше витрачалися дні й
місяці. Швидкість розповсюдження інформації фактично миттєва.
Незважаючи на великі можливості Інтернету, бібліотеки входять в систему
освітніх і наукових комунікацій, які були і залишаються основними
хранителями і розповсюджувачами наукових знань, надаючи своїм
користувачам можливість постійно домагатися нових висот у своєму
розвитку. Основним завданням бібліотек ВНЗ є «забезпечення повного,
якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного обслуговування
студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників інших
підрозділів Університету згідно з їх інформаційними запитами на основі
широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів» [3].

Усе це вказує на те, що найближчим часом основним джерелом
отримання інформації стане саме мережа Інтернет. Бібліотека з місця
зберігання та поширення знань перетворюється насамперед на пошуково-
аналітичний центр із практично невичерпним інформаційним ресурсом.

За останнє десятиріччя поруч із традиційними напрямками й формами
роботи бібліотеки в практику широко ввійшли новітні інформаційні
технології, а разом з ними поширилося таке поняття як «інновації». Серед
чисельних інновацій, що відкривають нові можливості для розвитку
бібліотеки є бібліотечний сайт, електронна бібліотека (ЕБ), бази даних (БД),
архів (репозиторій), електронні публікації, електронні ресурси, електронні
видання, віртуальні послуги, електронна пошта тощо.

На сьогоднішній день розвиток електронних ресурсів у цілому є
особливо актуальним для України, яка визначила власним пріоритетом
забезпечення своїх громадян і суспільства своєчасною, повною та
достовірною інформацією за допомогою широкого використання



інформаційних технологій. У Законі України «Про національну програму
інформатизації» від 4 лютого 1998 р. № 74/98-ВР [5] підкреслюється ця нова
місія у формуванні інформаційного суспільства. Відповідні пріоритети
закладені також у Законі України «Про основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 9 січня 2007 р.
№ 537-V [6] та у Державній програмі «Інформаційні та комунікаційні
технології в освіті і науці» на 2006–2010 рр. [1] та в інших важливих
документах.

Одним із інструментів бібліотечно-бібліографічного обслуговування
користувачів бібліотеки, є веб-сайт. Головним завданням якого є не тільки
забезпечення пошуку, замовлення та отримання документів, а і пошуку
інформаційних ресурсів. Бібліотека повинна надати користувачеві якомога
більше інформації про ресурси і послуги на власному сайті, щоб
безпосередньо з нього користувач мав змогу виконати якомога більше
функцій щодо використання цієї інформації.

Зважаючи на зростання ролі бібліотеки як осередку навчальної,
наукової інформації університету, діяльність бібліотекарів-бібліографів
дедалі більше набувають характеристик притаманних представникам
наукової сфери.

Завдяки застосуванню комп’ютерних технологій і можливостей
Інтернету у бібліографічній діяльності бібліотек ВНЗ України широкого
розповсюдження набуло електронне бібліографічне інформування
споживачів. Адже бібліограф, по суті, упорядковує кардинально нову,
систематизовану, стислу інформацію, організатором і технологом якої він є.
Одним з цих компонентів є електронне видання – як вид динамічного
документа в системі новітніх інформаційних ресурсів.

Для характеристики сучасного стану розвитку електронного видання,
його ролі в системі сучасних наукових комунікацій у цілому та зокрема в
бібліотечно-інформаційному середовищі важливо визначити термін, що
використовуються науковцями і практиками. Сталої термінології в цій
предметній галузі ще немає. Загальновідомо, що ланцюг «документ – ресурси
– бібліотека» лежить в основі бібліотечно-інформаційної теорії та практики.
Принципових відмінностей у поняттях «документ», «та «електронний
документ», «видання» та «електронні видання» немає.

Взагалі про електронні документи вперше почали говорити у США на
офіційному рівні ще наприкінці 80-х pp. Починаючи з 1981 р. у світі
розроблялися стандарти з опису комп’ютерних файлів як джерел інформації.
Водночас перше офіційне визначення електронного видання було подано в
міжнародному стандарті ISO 9707:1991 [8]. Згідно з цим стандартом
електронне видання (electronic publication) трактують як документ, відкритий
для публічного доступу, який оприлюднюється в машиночитаній формі. Він
може містити файли даних та програмне забезпечення (прикладні програми);
може бути записаний на папері, магнітному, оптичному та інших медіа,
призначених для обробки комп’ютером або периферійними пристроями.



Щоб зрозуміти еволюцію терміну «електронне видання», слід
звернутися до міжнародного стандарту бібліографічного опису ISBD (ER) [7]
ст. 17 та його змін.

В Україні використання електронних документів регулюється на
підставі Закону України «Про електронні документи та електронний
документообіг» та Закону України «Про електронний цифровий підпис» [4].
Відомості про види електронних видань, їхні визначення надає Національний
стандарт України «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»
ДСТУ 7157:2010 [2].

Пропонується розглянути переваги та недоліки електронних видань.
Переваги:
 відсутня процедура тиражування;
 доставка номера автоматично забезпечується системою Інтернет;
 доступність 24 години на добу 7 днів на тиждень 365 днів на рік,

тобто необмежена і безперебійна доступність у будь який час з будь якого
робочого місця в Інтернеті;

 «електронна підшивка» за рік займає усього кілька мегабайт
пам’яті, і може бути організована відповідно до інтересів користувача;

 завдяки Інтернет мають змогу дізнаватись думки та побажання
читачів та оперативно реагувати на них;

 інтерактивність Інтернету дає змогу зробити зворотний зв’язок із
читачами максимально швидким і зручним. Читаючи матеріал в Інтернеті,
будь-хто може відреагувати на нього, написавши електронного листа на
адресу редакції.

 існують різні варіанти доставки електронного видання: WWW,
електронна пошта, електронне розсилання, FTP.

 легкий доступ до архівних матеріалів;
 легко робити тематичні добірки інформації;
 можна читати (знайомитися зі змістом) видання на незнайомій

іноземній мові, використовуючи спеціальне програмне забезпечення, що
забезпечує автоматичний переклад тексту;

 наявні фрагменти документу можна легко використовувати для
роботи (копіювати, переробляти, цитувати);

 помилки, допущені при друці, можна виправити.
 читач може легко познайомитися з виданням, не купуючи його;
Недоліки:
 за необхідності можна роздрукувати любу частину тексту;
 необхідно мати доступ до мережі Internet через комп’ютер, модем

або телефон (або виділену лінію);
 розсіюється увага від великої кількості цікавої інформації.
Встановлено, що переваги чи недоліки електронного видання вивчали

досить багато дослідників, проте дискусії все ще тривають, що свідчить про
незавершеність етапу трансформації.



Будь-яка бібліотека має вирішити, чи є вона лише користувачем
електронних документів, посередником в організації їх використання
читачами, чи вона також бере участь у створенні документів, таких, що
полегшують пошук і використання інформації. Найкращі можливості для
активізації посередницької діяльності бібліотеки в системі соціальних
комунікацій дає переваги її у створенні таких електронних ресурсів.

Слід відзначити, що електронні документи досить вдало продовжують
своє існування і привертають увагу все більшої кількості користувачів.

Розглянемо електронні видання (електронні ресурси) з питань освіти і
науки Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича (далі НБ), де поєднано
традиційні методи інформаційного забезпечення з новітніми технологіями з
якими можна ознайомитись з 2015 р. на головній сторінці Веб-сайту НБ
(http://www.library.univ.kiev.ua) в розділі «Електронні ресурси» (див.
малюнок 1).

Інформаційно-бібліографічний відділ (далі ІБВ) готує два електронні
видання (електронні ресурси). Перше – «Вища школа» (щомісяця), в якому
вміщено інформацію з питань реформування вищої освіти і науки України та
адаптації її до інноваційних змін у сучасному глобалізованому світі в
контексті входження України до європейського освітнього простору. Друге –
«Київський університет на шпальтах періодичних видань»
(щоквартально), який висвітлює історію та сьогодення Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (див. малюнок 2–3).

Обидва видання оперативно складаються з поточних надходжень до
бібліотечного фонду НБ. Вони включають статті з періодичних видань (газет,
журналів, збірників) українських та деяких зарубіжних країн (в основному,
країн колишнього СРСР). Розраховані на освітян, науковців, викладачів,
студентів та всіх, хто цікавиться процесами та змінами, що відбуваються в
освітянської галузі.

Співробітники відділу систематично виконують аналітичний розпис
документів у БД бібліотеки в системі УФД/Бібліотека. Укладачі оглядів
визначають схему покажчиків – на які розділи буде поділятися основний
матеріал. В УФД/Бібліотека створюються тематичні рубрики, відредагований
матеріал систематизується. Всередині рубрик матеріал подається за
алфавітом (див. малюнок 4–5).

Питання про вичерпне дослідження інформаційних джерел не
ставиться. На сьогоднішній день до аналітичних оглядів, викладених на
сайті, ввійшли публікації 2013–2015 рр. Матеріали подаються мовою
оригіналу, бібліографічний опис зроблено за ДСТУ 7.1:2006
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання». Огляди мають зручні допоміжні покажчики: іменний та назв
періодичних видань, матеріали з яких уміщено у виданні.

У щомісячному аналітичному огляді «Вища школа» матеріали
розміщено за розділами: «Офіційні документи», «Вища освіта за кордоном»,
«Вища освіта в України», «Глобалізація в освіті», «Інновації в освіті»,
«Рейтинги», «Наука за кордоном»,«Наука в Україні» та допоміжні покажчики.



До розділу «Офіційні документи» увійшли матеріали, що регулюють
розвиток вищої освіти України. Це закони України, постанови Верховної Ради
України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови,
розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні документи (акти)
Міністерства освіти і науки України та інших органів центральної виконавчої
влади. Матеріали у підрозділах розміщено за  алфавітом назв документів.

Документи розділів «Вища освіта за кордоном», «Вища освіта в
Україні» висвітлюють пріоритетні напрями розвитку вищої освіти;
реформування науково-освітньої діяльності в Україні та за кордоном;
модернізацію навчально-виховного процесу відповідно до болонських
ініціатив та проблеми; адаптацію вітчизняної системи вищої освіти до вимог
європейського освітнього простору; кредитно-модульну систему у
навчальному процесі; розвиток дистанційної форми навчання та
інформаційної інфраструктури; управління та менеджмент у вищій освіті;
ліцензування та акредитація ВНЗ та ін.

У публікаціях розділу «Глобалізація в освіті» розглянуто проблеми
взаємозв’язку глобалізації та розвитку вищої школи України в сучасних
умовах. Це питання змін на ринку праці; кваліфікації робітників;
децентралізації та приватизації освіти; міжнародних стандартів якісної освіті;
інформаційних технологій.

Розділ «Інновації в освіті» розкриває концептуальні та методологічні
засади, принципи і теоретичні основи інноваційних технологій у ВНЗ, а
також нові форми організації діяльності та управління окремих вузів, а також
їх здобутки.

Розділи «Наука за кордоном» та «Наука в Україні» висвітлює такі
питання: науково-дослідна робота у ВНЗ; методика та організація наукової
роботи; наукова робота студентів; підготовка та атестація наукових кадрів.

Ми усвідомлюємо, що даний покажчик не є досконалим, тобто, є над
чим працювати надалі.

З електронною версією можна ознайомитись за наступною адресою:
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/bp/vyshcha_shkola.php3.

Щоквартальний аналітичний огляд «Київський університет…» містить
статті, що розташовані за рубриками: офіційні матеріали; історія та
сьогодення університету; освітньо-методична, культурно-просвітницька та
науково-дослідницька діяльність; факультети, інститути та підрозділи та ін.
(див. малюнок 6).

До огляду вміщено матеріали, які дозволяють відслідковувати розвиток
освіти та науки в університеті; ознайомитись з напрямками навчально-
виховної роботи; наукової діяльності та наукових шкіл, їх досягненнями;
видатними діячами, чиє життя та діяльність були пов’язані з Університетом,
які зробили гідний внесок до світової наукової скарбниці знань та
прославили Університет у віках.

З електронною версією можна ознайомитись за наступною адресою:
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/bp/kyivskyi_universytet.php3.



Отже, ці електронні видання – це найкоротший шлях до отримання
оперативної професійної допомоги в пошуку інформації про документи
(статті) з певної тематики.

Таким чином можна зробити висновок, що електронні видання на
сьогоднішній день є ефективними засобами забезпечення освітнього процесу
за умови правильної систематизації та є потужним інструментом, яким не
варто ігнорувати.

Відкритий доступ не лише сприяє кращому доступу до наукової
інформації (а отже, розвиткові освіти та науки), а й має фінансові переваги
для суспільства.
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