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ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ 
ЯК ЕЛЕМЕНТ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті наведено основні напрями інформатизації бібліотек, що передбачають створення в 
них електронних бібліотек та їх інтеграцію в комп’ютерні мережі. Розглянуто особливості вузів-
ських електронних бібліотек і труднощі при їх створенні, а також обґрунтування шляхів ство-
рення єдиної електронної бібліотеки України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ХХІ століття є інформаційним століттям. Гі-

гантські обсяги накопиченої інформації, безпе-
рервний ріст її кількості, різнорідний характер 
збереження і поширення, відсутність уніфікова-
ного доступу до неї створюють істотні проблеми. 
Все це привело до пошуку нових підходів і рі-
шень проблем створення сховищ інформаційних 
ресурсів, їх організації, засобів і способів досту-
пу до них користувачів, тобто до створення циф-
рових або електронних бібліотек (ЕБ).

Сьогодні неможливо уявити сучасний уні-
верситет без доступу до електронних баз даних, 
а також надання сучасних інформаційних по-
слуг, які потрібні студентам різних видів на-
вчання (денного, вечірнього, дистанційного). 

В Європі університетські бібліотеки сприй-
маються не просто як навчальні бібліотеки, а як 
інформаційні служби-лідери, що представляють 
бібліотечно-інформаційні послуги, без яких не-
можливе отримання якісної освіти. Навчальні 
програми в європейських університетах, на від-
міну від більшості вітчизняних, передбачають 
менше аудиторного навчання і набагато більше 
самостійності з боку студента, і тому студен-
ти проводять значно більше часу в бібліотеці. 
Бібліотеки європейських університетів – це 
органічний інструмент системи освіти і часто 
є найбільшими бібліотеками країни. До них від-
носяться бібліотеки Единбурзького та Оксфорд-
ського університетів, Вільного університету 
Берліна, університету Геттінгена в Німеччині 

та ін. [1]. Європейські бібліотеки дуже гнучкі і 
мобільні, вони стрімко реагують на пульс часу і 
хочуть бути максимально корисними студентам. 
Зручність користування своїми ресурсами вони 
покращують часто за рахунок досить неординар-
них і креативних рішень. Наприклад, в деяких 
університетах Європи, США, Канади бібліотека 
працює 24 години на добу, до якої можна прийти 
навіть вночі. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

На даний момент існує достатня кількість ви-
значень терміну «електронна бібліотека», і мож-
на стверджувати, що це поняття вже сформу-
валося. Але, на жаль, немає одного, яке можна 
було б вважати основним і всеосяжним.

Згідно ДСТУ 5034-2008: Електронна бібліоте-
ка (Digital library) – бібліотека, у якій документи 
зберігаються і використовуються в машиночи-
таній (електронній) формі, з якою можна пра-
цювати на відстані. База даних ЕБ складається 
з різного виду електронних колекцій документів 
(текст, графіка, аудіо, відео тощо) [2, 3].

Комітет President’s Information Technology 
Advisory Committee – PITAC (з 2005 р. Presi-
dent›s Council of Advisors on Science and Techno-
logy – PCAST) США визначає поняття ЕБ як 
об’єднання через мережу електронних текстів, 
документів, зображень, звуків, наукових даних 
та програмного забезпечення, яке є ядром ни-
нішнього Інтернету, а в перспективі буде забез-
печувати доступ до електронних репозиторіїв 
бази знань людства.
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Багато країн світу дбають про створення 
електронних бібліотек. У США роботи зі ство-
рення ЕБ почалися в 1971 pоці (першим електро-
нним форматом була «Декларація незалежнос-
ті США»), у Великобританії – на початку 1990 
років. Протягом декількох років ці роботи здо-
бували статус національних програм і міжна-
родних проектів. Прикладом є проект створен-
ня ЕБ для країн «Великої Вісімки», програми 
«DLI» у США і «eLib» у Великобританії, у Японії 
– проект «Електронні бібліотеки 21 століття», 
а в Німеччині – ЕБ «Global-Info», у США –  ЕБ 
«Google» [1, 4-6]. 

Базова концепція порталу Європейської бі-
бліотеки була створена і реалізована у 2001-2004 
роках за проектом TEL (The European Library: 
Gateway to Europe›s Knowledge) спільними зусил-
лями 9 національних бібліотек Європи та CENL 
(Конференція європейських національних біблі-
отек). В Європі здійснюється проект «Bibliotheca 
Universalis», що ставить за мету створення гло-
бальної мережі ЕБ.

 Світова цифрова бібліотека – СЦБ (World 
Digital Library – WDL) створена за підтримки 
ЮНЕСКО та Бібліотеки Конгресу США у співп-
раці з 85 партнерськими інституціями 55 країн 
світу та за фінансової підтримки різних ком-
паній та приватних фундацій. СЦБ покликана 
представити в Інтернеті багатство, різноманіт-
ність загальнолюдської спадщини. За деякими 
прогнозами вже в наступному десятиріччі бу-
дуть оцифровані всі накопичені в світі бібліотеч-
ні, архівні, музейні фонди [1, 4]. 

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ 
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

В Україні роботи з формування ЕБ лише на-
бирають обертів, але застосування інформацій-
но-комунікаційних технологій для багатьох бі-
бліотек це вже сьогодення. 

Суттєву роль у підготовці фахівців відігра-
ють методи організації самостійної роботи. Зна-
чний вклад в якість вищої освіти вносять бібліо-
теки ВНЗ, в яких сконцентрована спеціалізована 
наукова інформація. Особливу роль в сучасній 
бібліотеці ВНЗ має каталог наявних навчальних 
і наукових матеріалів. Поява, активне впрова-
дження електронних каталогів і їх розміщення 
в телекомунікаційних мережах дозволяє студен-
там, викладачам і співробітникам ВНЗ, отриму-
вати інформацію про наявні ресурси бібліотеки 
безпосередньо на робочому місці.

Матеріально-технічна база для створення 
і впровадження в практику діяльності вітчиз-
няних бібліотек новітніх інформаційних техно-
логій в цілому не відповідає сучасним вимогам. 

При належній матеріально-технічній базі й від-
повідній організації роботи бібліотекарі Украї-
ни могли б за кілька років розв’язати проблему 
створення Національної системи електронних 
бібліотек. 

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даного дослідження є аналіз бібліо-

течної мережі України, нормативно-методичних 
матеріалів та обґрунтування шляхів розробки 
єдиної електронної бібліотеки вищих навчаль-
них закладів країни. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Документний фонд 216 бібліотек вищих на-
вчальних закладів (ВНЗ) ІІІ-ІV рівнів акредита-
ції в Україні є універсальним за змістом різно-
манітним ресурсним зібранням документів на 
різних носіях інформації, який  здійснює біблі-
отечно-бібліографічне та інформаційне обслуго-
вування науковців, студентів, викладачів, аспі-
рантів, співробітників вишу тощо [7]. 

Вузівські бібліотеки мають ряд особливостей:
• в завдання бібліотек ВНЗ входить інформа-

ційне забезпечення навчального процесу та 
наукових досліджень, рівень яких визначає 
обличчя вишу і одночасно рівень навчаль-
ного процесу.

• в багатьох вишах, особливо університетах, 
ведеться підготовка кваліфікованих кадрів 
з широкого спектру спеціальностей, що ви-
значає склад і досить складну структуру 
фонду.

• багато бібліотек містять у фондах унікальні 
видання, які є надбанням і частиною куль-
турної спадщини України.

• у бібліотеках ВНЗ, як правило, досить повно 
представлені джерела, що дозволяють про-
стежити історію науки та її останні досяг-
нення.

Доступ до українських та світових електро-
нних інформаційних ресурсів є неодмінною умо-
вою підтримання належного рівня української 
вищої освіти. Принципові зміни, що відбувають-
ся в системі вищої освіти, зумовлюють стратегіч-
не бачення бібліотек ВНЗ, основним напрямом 
розвитку яких є інформатизація. З 90-х років 
розпочалась комп›ютеризація бібліотек ВНЗ та 
перехід до використання сучасних інформацій-
них технологій (ІТ) в усіх напрямах бібліотечної 
діяльності [8]. 

У цьому процесі виділяються три основні 
складові:

• автоматизація бібліотечних процесів,
• формування ЕБ,
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• опанування можливостей інтернет-техноло-
гій. 

Дотримання нормативно-методичних матері-
алів – необхідна умова забезпечення сумісності 
вітчизняних ЕБ та входження їх до світового ін-
формаційного простору.

Протягом років незалежності в Україні 
було прийнято ряд законодавчих і розпоряд-
чих актів щодо діяльності вітчизняних біблі-
отечних та інформаційних центрів, які без-
посередньо вплинули на процес управління 
формуванням електронних ресурсів. Першими 
базовими законодавчими актами стали Закони 
України «Про інформацію» (1992) та «Про на-
уково-технічну інформацію» (1993 р.), які визна-
чили головні напрями державної інформаційної 
політики. Закон України «Про бібліотеки і бібліо-
течну справу» (1995 р., зі змінами і доповненнями 
у 2013 р.), нормує базові положення стосовно 
формування бібліотечних ресурсів та управлін-
ня ними. Закони України «Про авторське право 
і суміжні права» (2001 р.), «Про Основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в Україні 
на 2007-2015 роки», «Про Національну програму 
інформатизації (остання редакція 2010 р.) «Про 
доступ до публічної інформації» (2011 р.), «Про 
вищу освіту» (остання редакція 2014 р.) гаран-
тують право на вільний доступ до iнформацiї, 
знань, залучення до цінностей національної та 
світової культури, науки та освіти. 

В Україні прийняті Державні програми:  
Створення єдиної інформаційної бібліотечної 
системи «Бібліотека-XXI», «Всеукраїнська елек-
тронна бібліотека», «Популяризація вітчизня-
ної книговидавничої продукції та читання на 
2013–2017 роки», «Збереження бібліотечних 
фондів на період до 2020 року», що спрямовані 
на вирішення проблеми ефективності викорис-
тання і забезпечення доступності документів, 
які зберігаються у бібліотечних, архівних та му-
зейних фондах.

Однією з перших ініціатив у цьому напрямі 
стало створення загальнодержавного репозіта-
рію електронної періодики та проведення на осно-
ві його інформаційних ресурсів бібліометричних 
досліджень стану  вітчизняного академічного 
середовища та рейтингів дослідних установ 
і провідних учених за показниками світових на-
укометричних систем. Це проект – «Наукова пе-
ріодика України», створений на платформі Open 
Journal System (НАН України та Національна 
бібліотека України ім. В.І. Вернадського) [9]. 

Створення ЕБ, електронних каталогів та ви-
користання електронних ресурсів у бібліотечно-
му обслуговуванні викликає все більший інтер-
ес. Разом з тим, безліч проектів створення ЕБ 

і теоретичних робіт на цю тему не дозволяють 
зробити висновок про вичерпаність даної про-
блематики. Існує ціла низка проблемних питань 
при створенні ЕБ: 

• управління технологічними процесами, 
• управління змістом електронних ресурсів, 
• створення технологічних ліній, 
• просування й розвиток сервісів, 
• створення фінансової моделі,
• авторське право.
Електронна бібліотека, як інформаційна сис-

тема, являє собою достатньо складний комплекс, 
що включає програмні, апаратні, технологічні, 
органічні складові. Це сукупність розподілених 
інформаційних ресурсів та супровідних тех-
нічних можливостей для створення, пошуку та 
використання інформації. Ця система має дати 
універсальний інструмент доступу (каталог) для 
пошуку та утримання інформації в усій базі да-
них, який може бути реалізований у картковій 
або електронній формі.

Джерела поповнення електронної бібліотеки 
вишу наведені на рис. 
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Рис. Джерела поповнення електронної 
бібліотеки ВНЗ

Поки немає єдиного підходу до надання ін-
формації про об'єкт електронної колекції, його 
розміщення, видів доступу до нього. Створення 
електронного каталогу бібліотеки – це необхід-
ний елемент для пошуку в  електронних колекці-
ях. Зміст бібліографічного запису і внесенні дані 
можуть генеруватись в різні системи доступу. 
Як обмінний формат у світовій практиці засто-
совується міжнародний комунікативний формат 
UNIMARC, що визначає зміст запису і формат 
наведених даних згідно ISO 2709:2011 [10].

Якщо говорити про вітчизняні електронні 
ресурсні бібліотеки, то це, насамперед – елек-
тронні каталоги та інституціональні репозитарії 
(табл.), доступ до яких здійснюється через сайт. 
На липень 2014 зареєстровано 1897 інституціо-
нальних репозитаріїв. Репозитарії є універсаль-
ними за змістом і включають: наукові публікації 
співробітників ВНЗ; автореферати дисертацій; 
матеріали наукового, освітнього чи методичного 
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значення за бажанням їх авторів. Так, Репозита-
рій ХНМУ, створений у 2011 році – перший серед 
репозитаріїв медичних вишів України, за рей-
тингом Webometrics у 2014 р. зайняв серед Укра-
їнських вишів 22-ге місце, а загальне 784-те. 
В цьому році він одержав власний Міжнародний 
стандартний серійний номер (ISSN) – 2310-8363 
у Міжнародному центрі ISSN (у рамках реаліза-
ції проекту ROAR за підтримки інформаційного 
сектора UNESCO). Тим самим Репозитарій отри-
мав статус повноцінного електронного видання, 
що надає он-лайновий доступ до інформаційних 
ресурсів системи «EBSCO» (Pro-Quest, Elsevier, 
BIOone, PubMed, Medline, Cambridge University, 
Press та інші). Ресурс постійно оновлюється. 

Таблиця 

РЕЙТИНГ ТОП-10 РЕПОЗИТОРІЇВ ВНЗ 
УКРАЇНИ* (НА ЛИПЕНЬ 2014 Р.)

№ 
Рейтинг 

в світі
Назва ВНЗ

1 130
Львівський національний 
політехнічний університет 

2 193 Сумський державний університет 

3 225
Харківська національна академія 
міського господарства

4 260
Житомирський державний 
університет 

5 331
Донецький національний технічний 
університет  

6 333
Харківський національний 
університет ім.В.Н.Каразіна

7 440
Національний університет 
«Острозька академія» (Острог)

8 443
Українська академія банківської 
справи Нац. банку України (Київ)

9 548
Східноукраїнський національний 
університет ім.В.Даля (Луганськ)

10 584
Національний університет 
харчових технологій (Київ)

Примітка. *за даними журналу Cybermetrics

Останнім часом пріоритетним стає не тільки 
використання і переклад у цифрову форму фон-
дів бібліотек, скільки запозичення накопичених 
масивів інформації, одержання доступу до роз-
поділених інформаційних ресурсів, створення 
єдиного інформаційного простору. Важливим є 
встановлення партнерських відносин з іншими 
бібліотеками з метою об'єднання накопиченого 
масиву інформації і подальшого спільного його 
використання. Це допоможе виключити дублю-
вання робіт з переводу документів у цифрову 
форму та їхньої каталогізації, вирішити пробле-
му якісного представлення документів користу-
вачеві, забезпечити економію фінансових коштів 
та людських ресурсів. Так, з 1 вересня 2013 року 
у бібліотеках ВНЗ м. Харкова діє проект «Єдина 

картка читача», який надає доступ до фондів і 
електронних ресурсів шляхом безкоштовного 
обслуговування у читальних залах бібліотек 
ВНЗ, які приєднуються до проекту.

Однак, у вітчизняних університетських бі-
бліотеках (особливо в регіонах) на ділі відбува-
ється все не так гладко, як хотілося б. Тому, не 
дивлячись на розвиток сучасних ІТ, навіть впро-
вадження електронного каталогу або електронна 
доставка документів все ще часто сприймається 
тільки як додаткова інновація, яка полегшує ін-
формаційний сервіс. 

Отже, освітні електронні бібліотеки це спе-
цифічна професійна галузь, і в зв'язку з цим, 
пов’язані і особливі вимоги до них, і особливості 
їх функціональних характеристик. Тому ство-
рення інфраструктури всіх форм навчання по-
винно бути стратегічним напрямком розвитку 
ВНЗ.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Електронні бібліотеки є невід’ємною складо-
вою частиною навчального процесу вищого на-
вчального закладу, що впливає на якість вищої 
освіти.

Роботи по створенню освітніх електронних бі-
бліотек в повному обсязі та інфраструктури всіх 
форм навчання досить складні, що потребують 
вирішення безлічі організаційних, методичних і 
технічних питань, уніфікації технологічних за-
собів і форм представлення матеріалів. 

Широке застосування інформаційно-
комп'ютерних технологій дозволить ефективно 
вирішувати завдання підготовки та перепідго-
товки сучасних фахівців найвищого рівня. 
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