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На сучасному етапі формування в нашій державі інфор-
маційного суспільства, надалі — суспільства знань, вису-
ваються нові вимоги до засобів і методів інформаційного 
забезпечення наукових досліджень як традиційними так і 
електронними ресурсами (ЕР). Функціонування ЕР у бібліо-
теках України й надання доступу до них як активного ком-
понента сучасної системи наукових комунікацій є актуаль-
ною проблемою сьогодення. Адже від того, як зазначені 
ресурси будуть розповсюджуватись залежить соціально-
економічний і суспільний розвиток нашої держави, її інтег-
рація у світове співтовариство. Як наголошує Г. Шемаєва: 
"зростання кількості різних видів і типів електронних ресур-
сів у системі наукових комунікацій висуває до фахівців су-
часних бібліотек нову вимогу — їх інтеграцію з метою на-
дання користувачам, по-перше, уявлень про наявність нау-
кових електронних ресурсів, їх якість, змістовне наповнен-
ня, формальні властивості, по-друге, доступу до різнорідних 
електронних ресурсів, по-третє, формування середовища 
комунікацій між ученими" [13]. Особливе місце у цьому 
процесі посідає інформаційне забезпечення наукових дослід-
жень у галузях педагогіки, психології й освіти внаслідок 
їхнього парадигматичного характеру й виняткової ролі в 
питаннях формування суспільства майбутнього, фундаменту 
його соціального, політичного, економічного та морального 
устрою. У зв'язку з цим актуальним, на нашу думку, є ство-
рення інтегрованого освітнього інформаційного ресурсу, що 
визначається, головним чином тим, що в сучасному бібліо-
течному світі існує значна кількість освітніх ресурсів у фор-
мі традиційних і електронних бібліотек, інформаційних 
центрів, бібліографічних, реферативних і повнотекстових 
баз даних, електронних журналів та різноманітних публіка-
цій в Інтернеті, але доступ до них для пересічного користу-
вача пов'язаний з чималими труднощами, а в ряді випадків і 
зовсім неможливий, через що у користувача створюється 
неповне, а інколи й хибне уявлення щодо пріоритетних на-
прямів та стану наукової думки в тій чи іншій галузі науко-
вих знань. Така ситуація абсолютно неприпустима як в ін-
формаційному суспільстві, так і в суспільстві знань. 

Метою статті є ознайомлення широкої освітянської гро-
мадськості України з рішеннями, прийнятими щодо ство-
рення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу 

(ІПР) на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки Ук-
раїни імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Су-
хомлинського). 

Варто зазначити, що згідно із Законом України "Про 
бібліотеки та бібліотечну справу", ДНПБ України ім. В. О. Су-
хомлинського, виконує координаційну та науково-методич-
ну функції щодо бібліотек освітянської мережі МОН Украї-
ни та НАПН України, діяльність яких безпосередньо впли-
ває на отримання вільного доступу до якісної освіти широ-
кого кола освітян нашої держави. Усі наукові проекти, що 
розробляла ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як нау-
ково-дослідна установа упродовж 15 років свого існування і 
впроваджувала у практичну діяльність бібліотек мережі, 
сприяли вирішенню багатьох питань щодо повноцінного 
науково-інформаційного забезпечення модернізації та роз-
витку педагогічної науки й освіти в нашій державі. Так, у 
межах виконання колективом бібліотеки науково-дослідної 
роботи (НДР) "Теоретичні та науково-практичні аспекти 
створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу 
в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені 
В. О. Сухомлинського", що здійснювалася упродовж 2011—
2013 рр., метою якої є розроблення й поглиблення теоретич-
них, організаційних і технологічних засад щодо створення 
інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу на базі 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з педагогічної й 
психологічної наук та їхнього впровадження в діяльність 
освітянських бібліотек, одним із завдань було розроблення 
"Концепції створення інтегрованого галузевого інформацій-
ного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці 
України імені В. О. Сухомлинського" [5]. Актуальність цьо-
го питання обумовлена необхідністю створення ІГІР у ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського на засадах корпоративних 
зв'язків з провідними книгозбірнями мережі освітянських 
бібліотек МОН України та НАПН України для забезпечення 
інноваційного розвитку науки та освіти й надання до нього 
вільного й повноцінного доступу. 

Теоретичною базою в процесі виконання НДР була 
прийнята загальна теорія інформаційних систем, що пов'я-
зана з іменами К. Шеннона, У. Ешбі, Н. Вінера, Дж. Мар-
тіна, В.  Глушкова, М.  Амосова та інших вітчизняних і за-
рубіжних вчених. Розроблення методів інтеграції даних — 
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одне з найактуальніших завдань у сфері інформаційних сис-
тем. Особливої актуальності це питання набуло протягом 
останніх років у зв'язку з переходом розвинених держав 
світу до створення суспільства знань. Необхідно зазначити, 
що проблема інтеграції даних не є новою. Перші кроки в цій 
сфері були зроблені ще в 70-х роках ХХ ст., коли розпочало-
ся розроблення розподілених баз даних і коли остаточно 
було сформовано чітке уявлення про багаторівневу архітек-
туру розподілених інформаційних систем, відповідно до 
чого інтеграція ресурсів інформаційних систем забезпечува-
лася за рахунок створення єдиного уніфікованого інтерфей-
су для доступу до неоднорідних незалежних джерел даних.  

Дещо інакше це питання розглядалося у бібліотекоз-
навстві. Одним із перших до нього звернувся М.  Карташов 
ще в 80-х рр. минулого століття [4]. В Україні проблему 
формування єдиних фондів розробляла К.  Селіверстова 
[10], яка під єдиним бібліотечним фондом розуміла систему 
фондів бібліотек, координованих взаємозалежним комплек-
туванням, єдиним довідково-пошуковим апаратом, систе-
мою депозитарного зберігання, перерозподілу і взаємного 
використання фондів. Однак незалежний характер розподі-
лених бібліотечно-інформаційних ресурсів, відсутність на-
лежної мотивації у власників цих ресурсів тривалий час 
стримували процеси інтеграції в бібліотечному середовищі. 

На сучасному етапі питання інтеграції ресурсів у біб-
ліотеках є предметом дослідження багатьох як зарубіжних, 
так і вітчизняних учених, серед перших його розв'язанням 
зайнялись О. Антопольский, Ф. Воройський, М. Когаловсь-
кий, О. Куракова, О. Лаврик, Н. Соколова, М. Шварцман, 
Я. Шрайберг, серед других — воно стало предметом дослід-
ження В. Ільганаєвої, К. Лобузіної, Н. Самохіної, Г. Шемає-
вої та ін. Необхідно зазначити, що єдиного підходу в питан-
ні інтеграції бібліотечних ресурсів поки що не вироблено. 
Деякі дослідники у своєму розумінні процесів інтеграції 
обмежуються створенням корпоративних електронних ката-
логів [2], інші пов'язують їх зі створенням інформаційних 
центрів [11] та інтегрованих бібліотечно-інформаційних 
систем [6]. Але реальна практика доводить, що для інтегра-
ції ресурсів у сучасному науковому бібліотечному середо-
вищі такі підходи виявляються недостатніми. Авторами, які 
розробляли цю Концепцію, підкреслено, що головною ме-
тою створення ІГІР для інформаційного забезпечення розвит-
ку вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики є пов-
ноцінне відображення структури знань з педагогіки, психо-
логії й освіти та забезпечення вільного й рівного доступу до 
відповідної інформації для всіх учасників освітнього проце-
су незалежно від їхнього статусу і місця перебування. Це 
зумовлено, по-перше, зміною парадигми освіти, яка перед-
бачає самовизначення та самореалізацію особистості як го-
ловне завдання, компетентнісним підходом та суб'єктними 
відносинами в процесі навчання, глибокою інформатизацією 
навчального процесу; по-друге, новим підходом до визна-
чення місії наукових бібліотек у сучасному суспільстві, що є 
найважливішим завданням у їх діяльності для чіткого вибо-
ру напрямів і перспектив щодо розвитку їхніх інформацій-
них ресурсів. Чітке розуміння місії надасть діям бібліотеч-
них фахівців усвідомлення й цілеспрямованості у своїй ро-
боті, уможливить краще бачення та осмислення ними не 
тільки того, що вони мають робити, а й того, для чого потріб-
ні їхні дії. Місія наукової бібліотеки встановлює зв'язок із 
зовнішнім світом, орієнтуючи своїх користувачів (не лише 
фізичних осіб, а й юридичних та інших інституційних й со-
ціальних структур) у певному фаховому сегменті інформа-
ційного простору. Відповідно до запропонованої Концепції 
місія наукових бібліотек — формування, збереження інфор-
маційного ресурсу, в якому найбільш повно й адекватно 
відображається відповідна структура знань у визначеному 

сегменті інформаційного простору нашої держави та органі-
зація доступу до нього широкого кола користувачів, у на-
шому випадку — учасників освітнього процесу. Тому за 
модель сучасної наукової бібліотеки у цій Концепції взята 
така, яка являє собою організовану сукупність інформацій-
них ресурсів та специфічних технологій, які перебувають 
під інтелектуальним тиском світоглядних парадигм, потреб 
користувачів, інформаційно-комунікаційних технологій і 
залежить від фінансово-економічної та культурної політики 
держави [1]. 

Проблема інтеграції даних — складний, багатоаспект-
ний процес, що характеризується великим різномаїттям зав-
дань, а також шляхів і напрямів їхнього вирішення. В інфор-
маційних системах він зазвичай відбувається на організа-
ційно-технологічному, логічному та фізичному рівнях [7]. 

Згідно з Концепцією створення ІГІР запропоновано ро-
зглядати як складний багаторівневий процес, який забезпе-
чує максимально повне й адекватне відображення структури 
знань з педагогіки, психології й освіти та організацію віль-
ного доступу до відповідних джерел даних й інформаційних 
послуг для всіх учасників освітнього процесу. За сучасних 
обставин доцільним буде визначити бібліотечно-
інформаційний ресурс як організовану сукупність джерел 
інформації й інформаційних послуг, які на певних умовах 
надаються користувачам. Таке визначення бібліотечно-ін-
формаційного ресурсу поки що викликає певний опір в 
окремих представників бібліотечної спільноти, але воно є 
важливим, бо підкреслює те, що предметом діяльності су-
часних бібліотек стають об'єкти складнішої структури, ніж 
документи, хоча й електронні, а також ще й тому, що воно 
впливає не тільки на шляхи та перспективи інтеграції, а й на 
організацію всієї інноваційної діяльності наукових бібліо-
тек. Саме слово "ресурс" (від французького "ressource") озна-
чає "джерело чого-небудь, деякі засоби, запаси, можливості, 
які при потребі можуть бути використані" [9]. Тож навіть з 
лінгвістичної точки зору поняття "джерело" є найближчим 
за змістом до поняття "ресурс". Однак термін "ресурс" є 
складним, збірним і тому щоразу потребує конкретизації. 
Але за будь-яких умов головним джерелом інформації (ДІ) в 
бібліотеках залишиться власний документний фонд, а додат-
ковими слугуватимуть фонди споріднених книгозбірень, а 
також орендовані бази даних й інформаційні об'єкти з віль-
ним доступом до мережі Інтернет. 

Робота з джерелами інформації не нова для бібліотека-
рів, адже нею вони займалися за всіх часів, поповнюючи 
фонди власних установ. Для цього вони встановлювали 
зв'язки з видавництвами, науковими установами, окремими 
авторами тощо. Раніше ця складова їхньої діяльності зали-
шалася певною мірою другорядною. У зв'язку з формуван-
ням інформаційного простору в державах й переходом до 
суспільства знань, робота з ДІ у сучасних бібліотеках вихо-
дить на перший план. Нове розширене визначення щодо 
сутності та змісту поняття "електронні освітні ресурси" вво-
дить й Положення про електронні освітні ресурси, затверд-
жене Наказом МОНмолодьспорту України від 01.10.2012 р. 
№ 1060 [8]. На рис. 1 наведена структура бібліотечно-інфор-
маційного ресурсу відповідно до запропонованої Концепції. 

Аналогічно тому, як це робиться у загальній теорії ін-
формаційних систем, у Концепції, що пропонується, нами 
визначено три рівні інтеграції: фізичний, логічний та органі-
заційно-технологічний. На рівні, який відповідає фізичному 
в загальній теорії інформаційних систем, у ІГІР відбувається 
найповніша і найглибша інтеграція, але стосується вона 
лише електронних документів, електронних колекцій, елект-
ронних бібліотек і повнотекстових баз даних. На цьому 
рівні існує можливість застосування інтелектуальних пошу-
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кових систем, що, безумовно, є досить цінним аспектом у 
наукових дослідженнях. Власниками таких інтелектуальних 
пошукових систем є великі ІТ-корпорації — Google, Yandex, 
Yahoo.  

Зібрати всі публікації з окремо взятої наукової галузі в 
одному місці досить важко, навіть якщо у це вкладаються 
значні кошти. У таких умовах дієвим засобом інтеграції є 
використання можливостей пошукових систем, таких як 
Google, Yandex, Yahoo. Для цього достатньо, щоб усі сторін-

ки таких публікацій були проіндексовані хоча б в одному з 
них, наприклад, у Google. У цьому випадку інтегратором 
стають пошукові системи Google (рис. 2). Це, звичайно, не 
виключає створення галузевих або регіональних зведених 
електронних бібліотек. Надзвичайно важливим фактом є 
також те, що інтеграція на фізичному рівні з залученням 
таких потужних пошукових систем, як Google, уможливлює 
вирішення ще одієї проблеми — бібліометричних і наукомет-
ричних вимірювань та обчислення рейтингів. 

 
Рис. 1. Структура інформаційного ресурсу 

 
Рис. 2. Механізм доступу до інтегрованих електронних ресурсів 
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На жаль, інтеграція лише електронних документів 
не може відобразити досить повно і адекватно структуру 
тієї чи іншої галузі наукових знань. Це відбувається то-
му, що значна кількість наукових праць, які мають фун-
даментальне значення в науці та практиці, не має і, мож-
ливо, ніколи не матиме електронних копій, що особливо 
характерно для педагогіки як науки, яка увібрала в себе 
багату історичну спадщину багатьох поколінь видат-
них вчених і талановитих практиків. Для вирішення 
зазначеної проблеми у Концепції запропоновано ввести 
наступний рівень інтеграції, який за аналогією із загаль-
ною теорією інформаційних систем нами названий логі-
чним. Він у загальній теорії інформаційних систем за-
безпечує інтеграцію даних шляхом залучення метаданих. 
У нашому випадку такими є бібліографічні описи, стан-
дартизовані у бібліотечному середовищі. У сучасних ав-
томатизованих бібліотечно-інформаційних системах 
(АБІС) вони оформлюються у вигляді електронних ката-
логів. Довгий час вважалося, що єдиним способом інтег-
рації бібліографічних ресурсів було створення корпора-
тивних електронних каталогів у складі АБІС. Однак на 
сьогодні, завдяки застосуванню шлюзів Z39.50 деякі 
АБІС отримали можливість працювати з розподіленими 
бібліографічними базами даних [12]. Таким чином за-
безпечується інтеграція частини даних, представлених у 
цифровому форматі на логічному рівні. Цим не обмежу-
ються його можливості. Потужною складовою метада-
них в бібліотеках є реферативна  інформація. Крім того, 
наукові бібліотеки традиційно готують різні види бібліо-
графічної продукції, яка, по суті, теж  являє собою мета-
дані. На жаль, саме тут виявляється відсутність коорди-
нації, яка призводить до необґрунтованого паралелізму в 
бібліотечній роботі і, що найприкріше, до фрагментар-
ного відображення структури певної галузі знань. Вихід, 
відповідно до запропонованої Концепції, полягає в пере-
ході до планового формування відповідних баз даних на 
основі корпоративних систем або інших галузевих угод. 

Саме для цього вводиться третій — організаційно-
технологічний рівень, на якому має відбуватися узгодження 
і затвердження координаційних планів, технологічних, методи-
чних та інших інструкцій і норм. На цьому ж рівні повинна від-
буватися інтеграція традиційних та інноваційних бібліотечно-
інформаційних послуг: дистанційне замовлення документів, 
віртуальна бібліографічна довідка, електронна доставка доку-
ментів, міжбібліотечний абонемент, можливо, оренда обчислю-
вальних потужностей, послуги із вилучення даних та інше. З 
огляду на стан та види бібліотек, що входять до мережі освітян-
ських, необхідно підкреслити їх специфіку, яка полягає в тому, 
що дані бібліотеки мають різний юридичний статус, матеріаль-
но-технічний, інтелектуальний рівні. Це перешкоджає організа-
ції ефективної спільної роботи, виключенню паралелізму, раці-
ональному використанню кадрового та інтелектуального ресур-
су книгозбірень. Засобом підвищення мотивації на цьому рівні 
вважається запровадження комфортних інструментів для про-
фесійної комунікації широкого кола бібліотечних фахівців. Для 
цього бібліотека має бути представлена у соціальних мережах 
— у блогах, на інтернет-конференціях, форумах тощо.  

Для досягнення головної мети щодо створення ІГІР у 
Концепції пропонується шлях, який полягає в залученні не 
лише бібліотек освітянської мережі МОН України та НАПН 
України, а й на добровільній основі інших учасників. Створення 
ІГІР пропонується на основі багаторівневої моделі, 
представленої на рис. 3. Модератором у цій моделі виступає 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.  

Платформою, на основі якої передбачається створювання 
ІГІР, є потужний портал у середовищі Інтернет. Технологія 
Web2.0, адаптери та шлюзи, що є складовими порталу, забезпе-
чать доступ до ресурсів бібліотек-учасниць, які беруть участь у 
реалізації проекту. Вони природно створюють єдине вікно дос-
тупу до бібліотечно-інформаційних ресурсів, що є запорукою 
рівного доступу всіх користувачів до сучасних знань незалежно 
від їхнього статусу й місця перебування [3]. ІКТ забезпечують 
охоплення даних за тематикою, видами й типами інформації та 
інформаційних послуг, а також об'єднання територіально роз-
поділених ресурсів. 

 
Рис. 3. Структура інтеграції бібліотечних ресурсів 
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8. Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси : 
Наказ МОНмолодьспорт України № 1060 від 01.10.2012. — 
Режим доступу : 

У результаті реалізації запропонованої Концепції та 
створення єдиного вікна доступу до ІГІР будуть створені 
умови для інтенсифікації науково-дослідної діяльності, на-
вчально-виховного процесу в освітянській сфері України 
шляхом формування принципово нових можливостей для 
пошуку й використання наукової інформації, відображення 
в освітянському сегменті інформаційного простору нашої 
держави інтегрованих галузевих інформаційних ресурсів й 
надання вільного доступу до них.  
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