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Розглянуто актуальні питання створення сучасного освітньо-наукового 

простору діяльності бібліотеки НЮУ ім. Ярослава Мудрого, досвід 
впровадження нових бібліотечних засобів, використання сучасних підходів до 
науково-бібліографічної, наукометричної, бібліометричної та інформаційної 
роботи у процес організації вільних майданчиків, локацій, інфопросторів, 
вокспейсів, де генеруються освітньо-наукові ідеї та втілюються передові 
тенденції. 
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Діяльність бібліотеки університету завжди пов’язана із певними 

процесами (зокрема, модернізації), що відбуваються в суспільстві, тобто 
соціально-політичні, економічні, освітні, політико-правові трансформації 
впливаючи, зумовлюють рух вперед. Бібліотека сьогодні виборює своє право 
знаходитися в епіцентрі змін, бути мобільною, креативною, відкритою для 
освітньо-наукових комунікацій.  

Нині наукова бібліотека – це один з основних інформаційних, освітніх, 
культурно-просвітницьких підрозділів університету, головним завданням якого є 
ефективне і якісне бібліотечно-інформаційне забезпечення виконання освітньо-
наукових завдань з підготовки фахівців ХХІ ст. 

Керуючись у своїй діяльності законами України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про Національну програму інформатизації», Указом Президента 
України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 
року», розпорядженням Кабінетом Міністрів України про схвалення Стратегії 
розвитку бібліотечної справи на період до 2025 р. «Якісні зміни бібліотек для 
забезпечення сталого розвитку України», Стратегічним планом розвитку 
університету на 2018–2024 роки, іншими чинними законодавчими актами, 
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інструктивно-нормативними документами, що регламентують діяльність 
бібліотек, бібліотека створює сучасне інформаційне освітньо-наукове 
середовище, яке функціонує з дотриманням національних, міжнародних 
стандартів юридичної освіти й правової науки і орієнтоване на всебічний 
розвиток осіб, які навчаються, та використання глобальних телекомунаційних 
технологій бібліотечно-інформаційної діяльності. У цьому аспекті здійснюється: 
інформаційне забезпечення освітньо-професійних програм; створення освітньо-
наукових інформаційних ресурсів на основі оперативного формування 
навчальних фондів, стандартизованих електронних навчально-методичних 
комплексів; придбання сучасних міжнародних і національних баз даних (Scopus, 
Web of Science, HeinOnline); автоматизоване обслуговування учасників 
освітнього процесу на всіх бібліотечних локаціях; модернізація комп’ютерно-
технологічних й автоматизованих бібліотечних інформаційних програм і 
процесів діяльності; забезпечення доступності, повноти й оперативності надання 
релевантної інформації через відкритий доступ до фондових колекцій та 
електронних ресурсів; залучення студентів як волонтерів у процес створення 
електронної бібліотеки через оцифрування видань.  

Крім того, співробітники бібліотеки університету постійно вивчають сучасні 
підходи до підготовки фахівців відповідно до запитів ринку праці і передових 
тенденцій у науці. Для цього інформаційно-бібліографічна, науково-методична, 
бібліометрична й наукометрична діяльність бібліотеки узгоджується з 
факультетами, інститутами, кафедрами, відділом наукових досліджень, 
навчальним відділом, лабораторією організації дистанційної освіти тощо. Це стає 
можливим завдяки моніторингу інформаційних, науково-освітніх потреб і 
запитів учасників освітнього процесу, нововведенням у забезпечення 
покращення рейтингових показників університету і наукової бібліотеки. 

З огляду на це, в умовах швидких змін і перетворень запорукою прогресу 
бібліотеки стає: продукування нових ідей; забезпечення нових підходів до 
організації бібліотечних процесів; набуття бібліотечним персоналом 
професійних якостей, компетенцій, розвиток креативних здібностей, 
толерантності у комунікаціях із користувачами; запровадження сучасного 
менеджменту і маркетингу в управлінській роботі всіх ланок бібліодіяльності. 

Важливо при нововведеннях врахувати принципи академічної свободи і 
підтримувати академічні цінності університету, долучатися до процесу створення 
адекватних умов для вільних майданчиків, локацій, інфопросторів, вокспейсів, 
де генеруються освітньо-наукові ідеї, спираючись на сучасні підходи до науково-
бібліографічної, наукометричної та бібліометричної діяльності; вести 
промополітику й промоакції (у тому числі у соціальних мережах) з метою 
розвитку читання; допомагати користувачам навчитися вільно, самостійно 
працювати з систематизованими книжковими масивами, тематичними 
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колекціями й електронними ресурсами, формувати позитивний імідж сучасної 
бібліотеки; залучати спонсорів і меценатів [2]. 

Забезпечення різноманітності та інноваційності бібліотечної діяльності, 
постійне вивчення інформаційних запитів користувачів, цінування 
багатогранності їх поглядів на джерела інформації й надання в користування 
книг (у т. ч. рідкісні видання), дисертацій, електронних ресурсів, баз даних тощо 
сприяє:  

 розширенню партнерства і співробітництва з різними організаціями (у 
тому числі зарубіжними), видавництвами, меценатами та іншими особами з 
питань формування фондів, придбання комп’ютерного обладнання, реставрації 
раритетів тощо; 

 співпраці з іншими бібліотеками і науковими, освітніми інституціями 
України та світу; 

 укріпленню міжнародних зв’язків у питаннях формування фондів, книго- 
й ресурсозабезпечення, обміну кращим досвідом, проведення форумів і 
конференцій; розвитку проектної діяльності, участі у національних і міжнародних 
проектах і конкурсах; 

 впровадженню досвіду й інновацій, сучасних досягнень як у бібліотечно-
інформаційній сфері, так і у вищий освіті, що допомагає підвищити ефективність 
і якість задоволення освітніх і наукових запитів й потреб, а також забезпечить 
високі стандарти діяльності бібліотеки.  

Останнім часом активізувалася праця бібліотеки щодо проведення заходів 
з наукового бібліографування, наукометрії і бібліометрії, а саме: вивчення 
статистичних показників публікаційної активності вчених університету, допомога 
у формуванні публікаційного бренду вченого через створення авторських 
профілів, реєстрації їх у міжнародних наукоментричних базах (Web of Science, 
Scopus тощо), реєстрація вчених в ORCID, Researcher ID та інші консультативно-
бібліометричні заходи; дослідження наукових здобутків вчених, розробка 
біобібліографічних покажчиків, ведення електронної картотеки та авторитетного 
файлу вчених Університету; модернізацї й наповнення електронного архіву-
репозитарію робіт вчених Університету eNULAUIR; забезпечення інтеграції 
університетського репозитарію до Національного репозитарію академічних 
текстів [1]. 

Запорукою успіхів у створенні сучасного освітньо-наукового простору 
діяльності є також встановлення ділових контактів в межах своєї компетенції з 
бібліотеками, установами, організаціями, фірмами, видавничими компаніями, 
книготорговельними агенціями, інформаційними вендорами тощо України та 
зарубіжних країн із метою вдосконалення процесів формування фондів, 
розвитку міжбібліотечного абонементу й електронної доставки документів, 
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проведення сучасних бібліотечних, методичних заходів із актуальних питань 
бібліотекознавства, книгознавства та інформатизації. 
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Рассмотрены актуальные вопросы создания современного научно-

образовательного пространства деятельности библиотеки 
НЮУ им. Ярослава Мудрого, использования опыта внедрения новых 
библиотечных средств, современных подходов к научно-библиографической, 
наукометрической, библиометрической и информационной работе в процесс 
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Considered the urgent questions of creation of the modern scientific-
educational space of activity of the library of Yaroslav Mudryi National Law University, 
experience of introducing new library means, modern approaches to scientific-
bibliographic, scientific, biometric and informational work into the process of 
organizing free sites, locations, infospaces and workspase, where educational and 
scientific ideas are generated and advanced tendencies, are presented. 
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