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Шпига П.С. 

Питання розвитку бібліотечних сайтів вищих навчальних 

закладів 

  

Тенденції розвитку сучасного інформаційного суспільства 

диктують необхідність все більш широкого використання у 

навчальному процесі вузів інтернет-доступу до ресурсів бібліотек. 

Поряд із традиційними паперовими, майже у всіх бібліотеках ВНЗ 

існують електронні каталоги і бібліотечні сайти, збільшується 

кількість електронних підручників, розвивається дистанційна 

освіта.  

Особливе місце в навчальному процесі займають веб-сайти 

бібліотек, які забезпечують цілодобовий доступ користувачів до 

бібліотечних ресурсів, пропонують додаткові можливості пошуку 

інформації (по ключових словах, тегах, слову з назви, 

видавництву, колективному автору тощо) та інші послуги, 

більшість яких реалізувати у паперовій формі неможливо. Для 

багатьох бібліотек кількість користувачів, що виконують пошук 

літератури за допомогою віддаленого доступу до електронного 

каталогу, за останні 10 років зросла від десятків сміливців до 

декількох тисяч досвідчених читачів на добу і сьогодні значно 

перевищила рівень безпосередніх відвідувань бібліотеки.  

Проте нині якість бібліотечних сайтів (враховуючи сайти 

найбільших бібліотек), навіть у самому бібліотечному середовищі, 

оцінюється досить критично. Отже проблема підтримки роботи 

та реконструкції сайту бібліотеки перетворюється із другорядної 
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в основну, складну і витратну. Для вузівських бібліотек вона ще 

більше загострюється в зв’язку с активною модернізацією 

системи вищої освіти. 

В більшості публікацій, присвячених бібліотечним сайтам 

навчальних закладів, розглядаються питання розробки 

електронного каталогу, взаємодії сайтів інституту та бібліотеки, 

структури, дизайну, змісту сайтів. Поза увагою дослідників 

залишаються організаційні й технічні питання підтримки та 

реконструкції останніх. Проте ці проблеми для провідних 

навчальних закладів є актуальними та першочерговими з огляду 

на розвиток інтернет-технологій, модернізацію системи освіти, 

зростання розмірів бібліотечних сайтів та кількості їх функцій.  

Нині бібліотечні сайти навчальних закладів 

перетворюються на невід'ємну частину навчальної, наукової і 

виховної діяльності ВНЗ. Великі університетські бібліотеки 

прагнуть в структурі своїх сайтів слідувати концепції порталу, 

підтримуючи активну модернізацію системи освіти, розширюючи 

спектр послуг. Відбуваються кардинальні зміни майже у всіх 

галузях суспільного життя та виробничої діяльності держави, 

пов’язані зі становленням суспільства знань, впровадженням 

електронного урядування.  

Сучасний мережний інформаційно-комунікаційний простір 

навчального закладу є складною високотехнологічною 

динамічною системою, що входить в освітню та загальну 

електронно-комуникаційну сферу держави. Ця система включає 

сайти ВНЗ, бібліотеки, факультетів та кафедр, ієрархічну 

локальну мережу з елементами Інтранет і великою кількістю 
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вузлів, можливості бездротового доступу тощо. Вона має 

надавати послуги студентам всіх форм навчання 24 години на 

добу, 7 днів на тиждень та 365 днів на рік в будь-якому місці 

і за допомогою будь-якого комп’ютерного пристрою. 

Перед бібліотеками і навчальними закладами в цілому 

постають принципово нові питання, серед яких великої ваги 

набуває завдання створення і підтримки електронного освітнього 

середовища. Вирішення нових проблем передбачає активне й 

цілеспрямоване використання Інтернет-технологій.  

Проте аналіз змісту бібліотечних сайтів інститутів та інших 

навчальних закладів України свідчить про низький рівень такої 

діяльності як сайтобудівництво. Значна кількість цих сайтів 

містить лише декілька сторінок із загальними відомостями про 

бібліотеку, інколи з типовими бібліотечними рубриками, в яких 

стисло повідомляється про історію бібліотеки, об'єми фондів і 

окремі аспекти її діяльності. Такий стан сайтобудівництва 

пояснюється, зокрема, прискореними темпами розвитку 

комп’ютерних технологій, малим фінансуванням, недостатнім 

рівнем веб-знань бібліотечних працівників і особливо 

керівництва ВНЗ, відсутністю загальнодержавних розробок та 

рекомендацій.  

Як правило, головними проблемами бібліотек при веб-

розробках є недостатнє фінансування та дефіцит кадрів. Сучасні 

портали та сайти є складними високотехнологічними 

динамічними постійно діючими системами. Їх створення, 

підтримка та розвиток вимагають участі різних фахівців: 

адміністратора, дизайнера, верстальника, програміста тощо. 
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Лише деякі  бібліотеки можуть дозволити собі мати у штаті всіх 

необхідних спеціалістів. Фінансово забезпечені бібліотеки 

найчастіше замовляють проектування, розробку і підтримку 

сайту досвідченій комерційній фірмі. Інші ж вирішують питання 

сайтобудівництва використовуючи особисті контакти. 

Досить часто сайт бібліотеки навчального закладу 

створюється групою студентів відповідно до власних умінь та 

уподобань. З часом він перетворюється на "валізу без ручки": 

підтримувати і наповнювати його важко, а кинути шкода. 

Причиною цього є відсутність інструктивно-методичних 

матеріалів та документування архітектури розробниками сайту, 

низький рівень прийнятих ними структурних та технологічних 

рішень. Поряд з тим існують позитивні аспекти такої практики. 

Крім незначних фінансових і організаційних витрат, бібліотека 

може отримати необхідний у майбутньому практичний досвід 

участі своїх працівників у створенні і підтримці сайту. Тому 

реалізуючи подібний проект потрібно передбачити навчання 

співробітників бібліотеки, документування будови сайту, 

розробку регламентуючих та нормативних документів. 

Слід зазначити, що навіть наявність фінансування і 

необхідних "сайтових" фахівців не гарантує стабільного розвитку 

сайту і позбавлення його ефекту "валізи без ручки". Причинами 

ускладнень в роботі сайту можуть бути прагнення окремих 

фахівців встановити залежність ВНЗ від їхніх напрацювань, 

низький рівень взаємодії колективу розробників та керівництва 

навчального закладу, неконтрольований процес розвитку його 

мережного інформаційного середовища.  
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Вирішити проблему збереження стабільності сайтової грані 

діяльності бібліотеки ВНЗ можна, на нашу думку, шляхом 

розв’язання передусім організаційних питань, а саме: 

формуванням спеціальної виробничо-наукової структури 

(підрозділу), відповідальної за створення, підтримку та розвиток 

бібліотечного сайту; регламентацією роботи цієї структури та її 

відносин із керівництвом бібліотеки і ВНЗ; чітким плануванням і 

контролем виконання наукових і виробничих планів;  

розширенням комп’ютерних обов’язків, навичок і умінь 

бібліотекарів. Для кваліфікованої оцінки проектів та окремих 

етапів роботи такого підрозділу варто запрошувати сторонню 

організацію з великим досвідом сайтобудівництва. Можна 

рекомендувати також об’єднання зусиль декількох бібліотек та 

ВНЗ з метою зменшення витрат та розробки стандартів, 

нормативно-правових документів, інструктивно-методичних 

матеріалів і програмно-технічних засобів. Координатором таких 

робіт для державних ВНЗ мають бути Міністерство освіти і науки 

та Академія педагогічних наук.  

Головними технологічними цілями проектування і 

реалізації розвитку  сайту (вузла, порталу) бібліотеки 

навчального закладу є:  

 зменшення загальної вартості володіння сайтом;  

 забезпечення узгодженого розвитку сайтів бібліотеки, 

ВНЗ та електронного каталогу бібліотеки;  

 координація внесення змін в структуру, технічне та 

програмне забезпечення інформаційне середовище 

навчального закладу;  
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 підвищення ефективності взаємодії бібліотеки і 

користувачів.  

Володіння існуючим сайтом передбачає значні зовнішні та 

внутрішні витрати. Зовнішні витрати включають оплачування 

підтримки доменного імені, хостінгу (при розміщенні сайту у 

датацентрі), доступу бібліотеки до мережі Інтернет. Внутрішні 

витрати, як правило, перевищують зовнішні і вимагають 

постійної уваги. Вони пов’язані з технічним, змістовним, 

організаційним супроводженням сайту, амортизаційними 

відрахуваннями (при розміщенні його на власному майданчику), 

підвищенням кваліфікації персоналу.  

В нинішніх умовах модернізації системи вищої освіти 

бібліотечний веб-сайт ВНЗ повинен бути органічною частиною 

загальної освітньої програми та мережного освітнього простору 

кожного навчального закладу. Саме ці обставини вимагають 

узгодженого розвитку сайтів ВНЗ, бібліотеки та її електронного 

каталогу. За відсутності такої узгодженості їхня архітектура 

представляє сукупність різнорідних інформаційних блоків, 

розроблених з використанням різних технологій. За таких умов 

значно зростає вартість експлуатації, ускладнюються процеси 

внесення змін та інтеграції. 

Робота всіх підсистем мережного інформаційно-

комунікаційного простору навчального закладу є 

взаємозалежною. Тому надійне і безпечне функціонування цього 

простору передбачає координацію внесення змін в структуру, 

технічне та програмне забезпечення підсистем. 

Основним завданням бібліотеки є надання інформаційних 
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послуг студентам, викладачам та іншим працівникам ВНЗ в межах 

його освітньої програми. Реформування вищої освіти передбачає 

зростання ролі самостійної роботи студентів як однієї з основних 

форм організації навчального процесу. Виходячи із завдань 

сучасної педагогічної й дидактичної системи навчання, бібліотека 

вищого навчального закладу повинна створити цілісну систему 

бібліотечно-інформаційного забезпечення їхньої самостійної 

роботи. Основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у 

вільний від обов’язкових навчальних занять час для більшості 

сучасних студентів є новітні мережні технології. Це значно 

посилює вимоги та навантаження на сайт бібліотеки, який має 

забезпечити нові форми взаємодії бібліотеки і читачів.  

В умовах високих темпів розвитку комп’ютерних мережних 

технологій особливого значення й ваги набуває питання 

постійного підвищення комп’ютерної компетенції бібліотечних 

працівників і особливо керівництва бібліотеки та ВНЗ. Це 

передбачає самостійне навчання та організацію відповідних 

курсів. Виходячи з фінансових та часових обмежень, вікових 

особливостей працівників потрібен прискіпливий відбір змісту, 

структури навчального матеріалу. Зазначимо деякі з питань, які, 

на нашу думку, повинні входити у відповідні курси.  

Розширення правового поля діяльності бібліотек 

передбачає наявність знань щодо: 

 авторського і майнового права бібліотеки;  

 формуванні і використанні електронних фондів, 

електронного обслуговуванні читачів;  

 мережних аспектів використання програмного 
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забезпечення (поняття і види ліцензій, безкоштовні і 

умовно безкоштовні програми тощо);  

 особливості роботи зі студентами, у тому числі 

використання електронних повнотекстових копій 

учбових і наукових матеріалів. 

Розвиток форм та технологій інформаційної діяльності 

вимагає знань щодо способів структурування власної та 

отриманої із різних джерел цифрової інформації, засобів 

підвищення надійності роботи комп’ютерної техніки й захисту 

інформаційних масивів, використання можливостей локальних та 

глобальних комп’ютерних мереж для підвищення ефективності 

роботи, швидкого вирішення основних офісних задач, основ веб-

інформатики, етичних аспектів цифрових комунікацій.  

Потрібно також зазначити, що використання мережних 

ресурсів бібліотеки зіштовхується з проблемою цифрової 

нерівності студентів. Знання інформаційно-комп’ютерних 

технологій нині розглядається як обов'язковий компонент 

професійної підготовки будь-яких фахівців, а володіння 

комп'ютерними пристроями та технологіями – як чинник, що 

підвищує ступінь затребуваності спеціалістів на ринку праці й 

одночасно як один із показників освіченості сучасного 

громадянина. Тому ВНЗ намагаються вирішити проблему 

цифрової нерівності за допомогою факультативних занять, 

диференціації студентів при проведенні практичних робіт тощо. 

Бібліотека, при відповідному фінансуванні, плануванні та 

підтримці керівництва ВНЗ, може і повинна брати участь у 

вирішенні цієї непростої для будь-якого навчального закладу 
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проблеми. Вона має комп’ютеризовані робочі місця для читачів, 

досвідчених фахівців та подовжений графік роботи, певні 

можливості дистанційного навчання. 

Таким чином, тенденції становлення суспільства знань, 

модернізація системи освіти обумовлюють потребу використання 

у навчальному процесі веб-сайтів бібліотек. Для вирішення 

питань розвитку сайтової діяльності бібліотеки ВНЗ як важливої 

складової електронного освітнього середовища навчального 

закладу, пропонується ряд заходів: формування спеціальної 

виробничо-наукової структури забезпечення роботи сайту, 

зменшення вартості його підтримки, підвищення комп’ютерної 

компетенції бібліотечних працівників і керівництва, участь 

бібліотеки у подоланні цифрової нерівності студентів. 

Зменшенню загальних витрат на сайтобудівництво сприятиме 

координація та розподіл робіт щодо розробки стандартів, 

нормативно-правових документів, інструктивно-методичних 

матеріалів і програмно-технічних засобів для розвитку сайтів. 

Забезпечити цю координацію можуть Міністерство освіти і науки 

та Академія педагогічних наук. 


