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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ 
БІБЛІОТЕКИ - ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ 
БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ 

Сучасна бібліотека вищого навчального закладу переживає процес 
трансформації. Зміни у діяльності вузівської бібліотеки обумовлені як 
модернізацією системи вищої освіти в країні, так і розвитком 
інформаційних технологій. Суспільні трансформації, що відбуваються 
в Україні та у світі, впливають на бібліотеки ВНЗ настільки, що 
змінюють не тільки систему бібліотечної діяльності та бібліотечних 
ресурсів, а і ставлять питання про межі бібліотечного простору. 

Орієнтація в інформаційних ресурсах, а саме їх аналіз та оцінка на 
основі певних критеріїв, надання доступу до цієї інформації - така 
базова функція бібліотеки ВНЗ як активного суб'єкта інформаційного 
суспільства. 

Під впливом соціокультурних та технологічних перетворень у 
суспільстві змінюються і стереотипи діяльності Наукової бібліотеки 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Сучасні 
явища інформатизації вимагали пошуку нових моделей бібліотечного 
розвитку, які забезпечували б життєздатність бібліотеки як 
необхідного університету підрозділу у контексті побудови відкритого 
суспільства знань. 

У зв'язку з введенням сучасних комп'ютерних та комунікаційних 
технологій, а також набуттям нових функцій, всі відділи Наукової 
бібліотеки поступово перейшли на абсолютно новий формат 
діяльності. У цій доповіді мова піде про організацію роботи сучасного 
Інформаційно-бібліографічного відділу , зокрема 
інформаційно-аналітичного сектору цього відділу.
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Саме розповсюдження нових інформаційних технологій та їхнє 
проникнення в усі сфери людської діяльності визначає необхідність пошуку 
нового підходу до надання інформації та користування нею. Мова йде про 
те, що за сучасних умов до бібліотечного обслуговування та забезпечення 
ресурсами слід додати інформаційно-аналітичний принцип і прийти до 
інформаційно-аналітичного забезпечення, іншими словами - до 
інформаційно- аналітичної діяльності [3, с. 24]. 

Підхід до визначення сутності, напрямів та розуміння інформаційно- 
аналітичної діяльності бібліотеки як соціокультурного феномену має 
базуватися передусім на тому, що бібліотеки не лише можуть, а й повинні 
здійснювати інформаційно-аналітичну діяльність. 

По-перше, бібліотеки - це інтелектуальні центри цивілізації, що 
нагромадили значний досвід інформаційного аналізу. Бібліотекарі завжди 
були аналітиками при пошукові інформації. Саме вони мають найбільший 
досвід уточнення запитів читачів, часто змушуючи останніх усвідомити 
власні інформаційні потреби, навіть ті, що ще не сформовані. Окрім того, 
бібліотеки здавна займаються згортанням і систематизацією інформації. 

По-друге, нині бібліотечні установи не бажають втрачати свій статус 
центрів, що концентрують інформаційні ресурси, залишатися лише 
сховищами старих книг. Для цього важливо не обмежуватися своїм фондом, 
активно освоювати зовнішні джерела інформації. 

По-третє, співробітники бібліотеки будуть змушені підвищувати 
інтелектуальний потенціал своєї професії. Високими темпами зростає частка 
інтелектуального капіталу в кожному продукті стосовно матеріальних 
витрат на його виробництво. Прихильники глибокої інтелекгуалізації 
бібліотечної професії зосереджують свої зусилля на переході від інформації 
до передачі знання про об'єкт запит)', вважаючи такий перехід 
перспективним для професії в цілому. Тобто інформаційна аналітика 
розглядається як необхідний 1 "інструмент" для підготовки компетентних 
відповідей на нетипові запити Я читачів [1, с, 27]. 

Саме ускладнення запитів читачів, перехід до нової інформаційної 
системи, зміна функцій Інформаційно-бібліографічного відділу послужили 
поштовхом до реорганізації відділу. На сьогоднішній день відділ 
складається з трьох секторів, які являють собою єдиний організм, але 
виконують різні функції. Це сектор інформаційно-бібліографічного 
обслуговування, науково-редакційний сектор та сектор 
інформаційно-аналітичного обслуговування. 

Виходячи зі змісту функцій новостворених секторів, можна сказати, що у 
діяльності кожного з них наявні певні види інформаційно-аналітичної 
діяльності. Основну ж інформаційно-аналітичну функцію у бібліотеці 
виконує сектор інформаційно-аналітичного забезпечення, який здійснює 
| наукометричну та бібліометричну діяльність з ціллю визначення наукової 
активності ОНУ імені І.І. Мечникова в цілому та вчених вишу зокрема; 
використовує інформаційну аналітику як метод, що використовується при 
відповідях на запити читачів; проводить моніторинг світових 
інформаційних 1 

ресурсів з метою забезпечення освітнього процесу та наукової діяльності 
університету. 

Розглянемо основні види діяльності цього сектору. 
Розробка нових методик відбору, аналізу й синтезу інформації, що має 

наукову цінність та практичну значущість для наукової діяльності та 
навчального процесу. 

Діяльність сектору спрямована на забезпечення інформаційних потреб 
університету за допомогою аналітичних технологій шляхом переробки 
існуючої інформації та отримання якісно нового знання. Для ефективного 
обслуговування користувачів бібліотеки та структурних підрозділів 
університету сектор на основі досвіду провідних світових та національних 
установ формує електронні проблемно-орієнтовані бази даних, запроваджує 
методи і форми створення та введення до використання науково-аналітичних 
знань. [5] 

Оцінка, аналіз та організація доступу до інформації. 
На сьогодні усім відомо, що інформаційний простір мережі Інтернет 

характеризується високим ступенем динамічності, в ньому щодня з'являється 
й зникає величезна кількість електронних ресурсів. З цієї причини 
співробітниками інформаційно-бібліографічного відділу ще декілька років 
тому було створено електронний путівник по Інтернет-ресурсам за профілями 
університету, до якого ввійшли сайти, що пропонують електронні книги, 
статті з періодичних видань, матеріали конференцій та семінарів. Сьогодні 
функцію путівника по інформаційним ресурсам в Науковій бібліотеці 
покладено на новий сектор інформаційно-аналітичного забезпечення. Сектор 
постійно займається пошуком матеріалів у глобальній мережі в допомогу 
навчальному процесу та науковій діяльності університету, систематизує 
знайдену інформацію та підтримує її у робочому режимі. Сектор тісно 
співпрацює з відділом комплектування та проводить поглиблену аналітичну 
роботу на предмет виявлення електронних версій періодичних видань в 
мережі Інтернет, оформлюючи їх згодом у тематичні бази даних. Доступність 
інформації у глобальній мережі, можливість перевести власні ресурси в 
інтерактивний формат змінюють способи надання інформації. Безперешкодне 
вільне оперування широким спектром інформаційних джерел незалежно від 
їхнього формату реалізується у новій концепції бібліотек вишів, яка розглядає 
їх як «інформаційні ворота», а веб-сайти бібліотек - як «інформаційні 
портали». 

Виконання довідок ускладненого характеру. 
Під довідками ускладненог о характеру розуміються довідки, які 

потребують не тільки особливих навичок пошуку в мережі Інтернет, а й 
знання іноземних мов. Усі співробітники сектору вільно володіють 
англійською та німецькою мовами. Так, працівники цього сектору тісно 
співпрацюють з фізичним факультетом та Інститутом математики, економіки і 
механіки, запити яких повсякчас потребують оперативного пошуку 
електронних версій статей в іноземних виданнях. Складність полягає в тому, 
що необхідні статті друкувались не в сучасних виданнях, а у випусках 
середини XX ст., які відсутні 



у друкованому варіанті у фондах бібліотек міста, а електронний архів не 
представлений в Інтернеті централізовано. Інформаційно-аналітичним 
сектором добре налагоджена робота з усіма факультетами університету. За 
спрямуванням кожного факультету сектором було проведено моніторинг 
періодичних видань, що входять до наукометричних БД, та укладено списки 
наукових журналів, де можна публікувати наукові статті. 

Щомісячна звітність про показник індексу цитування вчених ОНУ. 
Індекс цитування — найоб'єктивніший з усіх показників успішності 

професійної діяльності науковця і наукових колективів на даний час, впливу 
вченого на світову науку та якості проведених ним наукових досліджень, і 
Звітність складається за матеріалами найбільшої на сьогодні реферативної та 
аналітичної бази даних у світі - Scopus. Ця база даних, як відомо, є одним з 
головних джерел отримання наукометричних даних для проведення 
оціночних ; досліджень на державному чи корпоративному рівні. 

Збір та вивчення інформації щодо світових та національних рейтингів 
вищих навчальних закладів. 

Відстеження позиції вузу як у світових, гак і в національних рейтингах І 
допомагає управляти процесами успішного функціонування, надає 
університетові можливість оцінювати позиціонування його на 
інституційному, галузевому, регіональному та національному рівнях для 
формування стратегій успіху за умов достовірної, об'єктивної та точної 
інформації суб'єктів ранжування. Інформація, яку отримує університет за 
результатами рейтингу, дає можливість визначити сильні і слабкі сторони 
власної діяльності за певними критеріями та проектувати стратегії 
перспективного розвитку вищого навчального закладу в площині 
забезпечення якості вищої освіти. 

Упродовж останніх років в системі вищої освіти застосовується значна 
кількість систем рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів. Слід 
підкреслити, що всі рейтинги у певній мірі заслуговують на увагу. Адже, 
кожний рейтинг орієнтований на конкретні цілі, цільові групи користувачів, 
має власну змістовну складову, методологію та методику визначення 
рейтингу. Щ 

В Україні існують декілька рейтингів вузів, розроблених різними 
організаціями. Найбільш відомі - рейтинг «Компас», рейтинг вузів України 
«Топ-200», рейтинг Міністерства освіти і науки, рейтинг журналу «Деньги». 

Рейтинг українських вузів «Компас» ініційований компанією «Систем 
Кепитал Менеджмент» (СКМ) у рамках програми «Сучасна освіта». Ідея 
проекту також знайшла підтримку з боку Всесвітнього банку (World Bank) та 
інших українських та міжнародних організацій. Рейтинг вузів «Компас» став 
першим загальнонаціональним рейтингом, що відбиває задоволеність 
випускників та потенційних роботодавців освітою. 

Рейтинг вузів України ЮНЕСКО «Топ 200» складається кафедрою 
ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та 
інформатика» при Національному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут» та учбово-науковим комплексом 

«Інститут І прикладного системного аналізу». Рейтинг розробляється у 
рамках проектів 92 
ЮНЕСКО СЕПЕС (Європейський центр з вищої освіти) та и IREG 
(International Observatory on Academic Ranking and Excellence - організація, 
покликана сприяти у розробці та впровадженні рейтингів у системі вищої 
освіти). За основу методики цього рейтингу була прийнята методика 
визначення рейтингів кращих університетів світу "Shanghai Jiao Tong 
University TOP-500", але була максимально наближена до української 
системи вищої освіти. Для забезпечення об'єктивності рейтингу 
використовуються тільки кількісні показники. 

Рейтинг Міністерства освіти і науки формується на підставі первинної 
інформаційної бази, що надається суб'єктами ранжування, базується в 
основному на статистичних даних і підлягає контролю якості. Змістовна 
складова системи ранжування Грунтується на рейтингових індикаторах, які 
формують структуру критеріїв рейтингу за основними напрямами 
діяльності: «Міжнародна активність», «Якість контингенту студентів», 
«Якість науково- педагогічного потенціалу», «Якість наукової та 
науково-технічної діяльності», «Ресурсне забезпечення». 

Рейтинг журналу «Деньги» має особливість, яка полягає в тому, що якість 
підготовки спеціалістів у вузах оцінюється роботодавцями. 

Треба додати, що у світі найавторитетнішими рейтингами вузів на 
сьогоднішній день вважаються рейтинг "Times Higher Education ТОР-ЮР» 
ma рейтинг «Shanghai Jiao Tons University ТОР-500». Лідирують у цих 
рейтингах університети США та Великобританії, українські ж вузи, на жаль, 
поки ще не входять. 

Наукометрична база даних Scopus складає рейтинг вищих навчальних 
закладів України, який представлений на сайті української 
науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН» у рамках проекту 
«Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus». 

Існує ще один світовий рейтинг університетів «Webometrics Ranking of 
World Universities», який оцінює представленість діяльності університету у 
світовому Інтернет-просторі. Цей рейтинг складає Лабораторія Cybermetrics 
Національної дослідницької ради Іспанії, що діє при Міністерстві науки та 
інновацій Іспанії. Він був ініційований з ціллю сприяння кращій 
представленості університетів у мережі Інтернет та для стимулювання 
вільного Доступу до наукової інформації. 
Сектор інформаційно-аналітичного забезпечення постійно відслідковує 
позиції університету у різних рейтингах, аналізує цю інформацію та 
розробляє Рекомендації щодо підвищення рейтингу вузу. Так, представник 
сектору у "Фавні 2013 р. взяв участь у другому семінарі циклу «Підвищення 
Webometrics Рейтингу ВНЗ: практичні заходи», який був організований 
Асоціацією Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі 
«УРАН» на базі Зонального технічного університету України "Київський 
політехнічний інститут». Семінар-практикум мав за мету надання фахівцям 
університетів, що  займаються питаннями рейтингу університету 
(відповідальні особи наукових видань університетів, наукових бібліотек, 



відділів інформаційних технологій університетів), практичних навичок з 
підвищення рейтингу ВНЗ, які дозволять їм на локальному рівні 
формулювати засади політики відкритого доступу університету та 
компетентно відповідати на всі питання учених та адміністрації, пов'язані з 
SciVerse Scopus та Scimago. 

За результатами семінару були розроблені практичні рекомендації щодо 
підвищення рейтингу університету з точки зору представлення вузу у мережі 
' Інтернет. Теоретичні відомості та практичні рекомендації були 
оприлюднені у виступі директора Наукової бібліотеки на ректораті, що 
відбувся 9 вересня 2013 р. Для підвищення рівня обізнаності фахівців 
сектору у цих питаннях І планується взяти участь у третьому семінарі 
названого циклу у жовтні поточного року. 

Обробка інформації за певною проблематикою, на базі якої у 
подальшому створюються інформаційні продукти, зокрема бази даних. 

Так, сектором було проведено моніторингове дослідження на предмет 
наявності зведеної бази психодіагностичних методик і програм тренінгів. З 
причин відсутності в Україні таких баз даних сектором інформаційно- 
аналітичного забезпечення сумісно з кафедрою психології ОНУ імені І. І.. 
Мечникова було здійснено науковий проект. Кінцевим результатом 
аналітичної роботи в цьому напрямку стало створення Компендіуму 
психодіагностичних методик і програм тренінгів. Саме силами цього сектору 
було розроблено методику складання Компендіуму на базі двох видань: 
«Практична психологія та соціальна робота» (1998-2012 pp.) та 
«Психологическая диагностика» (2005- 2009 pp.), де інформація подається у 
вигляді таблиці, із зазначенням автора, назви методики чи тренінгу, джерела 
публікації, цілей та короткого опису дослідження. При переході до 
інформаційного суспільства зростає роль інформаційних ресурсів. Бібліотека 
на сучасному етапі - це інформаційний центр, що не тільки надає 
інформацію, але і є активним учасником створення інформаційних джерел, 
зокрема баз даних, електронних бібліотек, різноманітних за формою та 
змістом видань, які відображають результати наукової діяльності бібліотеки. 

Просування періодичних видань у глобальному науковому середовищі. 
Цей напрямок було започатковано кілька років тому, але особливу увагу 

він привернув у зв'язку з реорганізацією відділу. 
На сьогоднішній день багато уваги з боку держави приділяється саме 

періодичним виданням, де публікуються результати наукової діяльності. Це 
зумовлено переходом до інформаційного суспільства, де важливе значення 
відводиться формуванню інформаційної культури особистості. Крім того, 
наша країна взагалі та кожний окремий навчальний заклад, наукова установа 
тощо намагаються ввійти до світового інформаційного співтовариства. 

Зусиллями сектору інформаційно-аналітичного забезпечення було 
проведено моніторинг нормативно-правової бази щодо включення 
періодичних видань до наукометричних баз даних, представлення наукової 
періодики у глобальному науковому середовищі. 

На сьогоднішній день активно розвивається система електронних 
публікацій, що забезпечує вчених сучасними інформаційними послугами на 
рівні світових стандартів. 

Сектором інформаційно-аналітичного забезпечення Наукової бібліотеки 
постійно ведеться робота з вивчення як вітчизняних, так і світових баз даних 
наукової періодики. Наукова інформація в електронному вигляді представлена 
в Україні наступним чином: 

•по-перше, загальнодержавний портал «Наукова періодика України», в якій 
представлені повні тексти статей з наукових журналів;  
•по-друге, загальнодержавна реферативна база даних «Україніка наукова», 

де розміщується інформація про публікації.  
Формують та поповнюють ці бази два найбільших інформаційних заклади 

країни - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) та 
Інститут проблем реєстрації інформації (ІПР1) НАН України. Співробітниками 
сектору було проведено моніторинг загальнодержавних баз на предмет 
представлення в них періодичного видання «Вісник ОНУ», який налічує 10 
серій. За результатами дослідження було надано консультації редколегіям серій 
видання, повідомлено про порядок представлення електронних версій журналу 
на порталі «Наукова періодика України» та ознайомлено з текстовою формою 
подання даних до загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка 
наукова». Доведено до відома факультети про індекс інтегрованості 
періодичного видання. 

Це, що стосується вітчизняних баз даних наукової періодики, але в Науковій 
бібліотеці проводиться робота з вивчення і світових наукометричних баз даних. 
Звертається особлива увага на представлення у цих базах публікацій 
співробітників університету та їх індекс цитування, на умови включення 
видання до них, на перелік українських та російських видань у базах. 

На сьогодні найбільшими та найвпливовішими вважаються чотири бази 
даних: Web of Science, Scopus, Index Copernicus та Р1НЦ. 

Web of Science (WOS) — найавторитетніша у світі аналітична та 
наукометрична база даних статей з періодичних та продовжуваних видань. 
Ресурс не містить повних текстів, але включає посилання на повні тексти у 
першоджерелах та списки усіх бібліографічних посилань, які зустрічаються у 
кожній публікації, що дозволяє у короткі строки отримати найповнішу 
бібліографічну інформацію за певною темою. В результаті аналітичної та 
наукометричної діяльності системи отримуються показники наукової 
активності: Index Citation - індекс цитування вченого та Impact Factor - індекс 
Для наукового журналу. 

Scopus - це найбільша єдина реферативна база даних та наукометрична 
платформа, видавничої корпорації Elsevier. База даних оновлюється щодня та 
забезпечує значну підтримку у пошуку наукових публікацій та пропонує 
посилання на всі реферати, що вийшли, з великого об'єму доступних статей. 
Перевагою Scopus є те, що вона перевищує за повнотою та ретроспективною 
глибиною більшість існуючих у світі баз даних. Треба зазначити, що умови 
включення журналу до цієї бази дещо збігаються з вимогами до фахових видань 



України. Отже, є аналогічні показники, що практично автоматично відносять 
видання до розряду аутсайдерів, наприклад, 

• відсутність ISSN; 
• видання, що виходять нерегулярно; 
• відсутність пристатейних списків літератури; 
• відсутність резюме англійською мовою до кожної статті (причому 

системою оцінюється якість англомовної анотації); 
• видання, що не мають апарату рецензування; 
• видання, що не мають власних сайтів в Інтернет; 
• галузеві видання, які не відповідають вимогам відбору по типу 

документів. 
Scopus - це не тільки база, що містить інформацію і тексти публікацій, вона 

вираховує індекс Хірша, тобто індекс наукової активності окремих вчених та 
журналу взагалі. Індекс Хірша — наукометричний показник, запропонований 
у 2005 р. американським фізиком Зорхе Хіршем, що являє собою сумарне 
число посилань на праці вченого. Критерій грунтується на обліку числа 
публікацій дослідника та числа цитувань цих публікацій. Індекс Хірша є 
кількісною характеристикою продуктивності вченого за весь період його 
наукової діяльності. 

Index Copernicus (1С) - це база даних інформації наукового профілю 
(Польща, 1999). База даних дозволяє відслідковувати вплив наукових 
публікацій окремих вчених та наукових установ на світову науку. Index 
Copernicus, крім оцінки продуктивності, пропонує традиційне реферування та 
індексування наукових публікацій. 

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) - це інформаційно- 
аналітична система (Росія, 2005). Вона призначена не тільки для оперативного 
забезпечення наукових досліджень актуальною довідково-бібліографічною 
інформацією, але і є також потужним інструментом, що надає можливість 
здійснювати оцінку результативності та ефективності діяльності науково- 
дослідних організацій, вчених, рівень наукових журналів тощо. В основі 
системи лежить бібліографічна реферативна база даних, де індексуються 
статті з наукових журналів. РІНЦ має угоди з компаніями Thomson Reuters та 
Elsevier, що дозволяють здійснювати запити безпосередньо з баз даних Web of 
Science і Scopus та отримувати звідти поточні значення показників цитування 
публікацій. Таким чином, в інтерфейсі РІНЦ можна побачити одночасно 
число цитувань публікації в РІНЦ, Web of Science і Scopus. Ця безкоштовна 
можливість доступна для всіх зареєстрованих у РІНЦ авторів. 

Ці бази даних висувають певні вимоги до включення журналу до їх систем. 
Умови деяких з них більш жорсткі та вимогливіші (Web of Science, Scopus), 
деяких - більш лояльні (Index Copernicus, РІНЦ). 

Крім наукометричних баз даних, які містять повні тексти, існує 
міжнародна база даних, що включає найбільш повні видавничі відомості про 
періодичні та продовжувані видання всього світу. Це Ulrich's Periodicals 
Directory (Ulrich's) _ своєрідний зведений бібліографічний покажчик 
періодичних та продовжуваних видань світу, який має тільки онлайн формат. 
База даних створюється на основі даних про видання, що отримуються з 

різних джерел - безпосередньо видавництв, головного ISSN центра та його 
національних відділень у різних країнах, бібліотеках, інформаційних 
центрів-генераторів різноманітних інформаційних ресурсів, великих служб 
доставки тощо. Цей ресурс, можна казати, єдине найбільш повне джерело 
інформації про журнали, який використовується в усьому світі. Включення 
до цієї бази даних дає можливість установі (засновнику видання), редакціям 
чи видавництвам отримати додатковий вихід до світового інформаційного та 
бібліотечного співтовариства, надати найбільш повну інформацію про свої 
видання, розширити підписку тощо. 

На сьогоднішній день бібліотечна серія видання «Вісник ОНУ» вже 
включена до цієї бази даних, ведеться робота над поданням замовлень на 
включення інших періодичних та продовжуваних видань університету. 

Отже, виділення у структурі Наукової бібліотеки окремого сектору 
інформаційно-аналітичного забезпечення стало дуже доречним у сучасних 
умовах існування бібліотеки. Інформаційна аналітика виконує насамперед 
завдання якісно-змістовного перетворення інформації. Взагалі, 
інформаційна аналітика розглядається як необхідний «інструмент» для 
підготовки відповідей на нетипові запити користувачів. З причини 
затребуваності спеціалістів цього напрямку в зарубіжних бібліотеках 
введена посада «менеджер знань», в Росії здійснюється підготовка фахівців у 
межах бібліотечної професії з кваліфікації «референт-аналітик», в Україні на 
факультеті бібліотекознавства та інформатики Харківської державної 
академії культури для магістрів зі спеціальності «Книгознавство , 
бібліотекознавство і бібліографія» введена дисципліна «Інформаційна 
аналітика». Основні функції інформаційно-аналітичної діяльності 
виявляються в інформаційній та когнітивній функціях. Перша передбачає 
введення до обігу інформаційних ресурсів, доступ до інформації, її 
поширення та обмін нею; друга забезпечуються процесами доступу, 
аналізом, синтезом і наданням знань та проведення наукових досліджень 
бібліотекою [2]. 

Таким чином, новоствореними секторами 
інформаційно-бібліографічного відділу ведеться активна робота в різних 
напрямках, деякі з яких є новітніми для традиційної діяльності бібліотеки. 
Так, ще одним питанням, з яким зіткнулися співробітники бібліотеки, стало 
поняття «бібліографічні стилі». У зв'язку з виходом української науки на 
світовий рівень, прагненням влучення видань до наукометричних БД, 
підвищенням вимог до оформлення наукових видань сьогодні доречно 
вивчати досвід закордонних колег. Одним з аспектів, на якому треба 
звернути увагу, є використання бібліографічних стилів для оформлення 
бібліографічних посилань. Цей досвід дуже поширений серед науковців 
США та Західної Європи. Бібліографічний стиль - це стиль оформлення 
бібліографічного списку та посилань на літературу у певному 

форматі, за певними правилами. Здебільшого такі стилі 
використовують при оформленні електронних публікацій, але все частіше 
їх стали застосовувати і в друкованих публікаціях. У міжнародному 
досвіді, який відбиває в основному північноамериканську та європейську 



наукову практику, найчастіше використовують наступні формати та 
стандарти цитування джерел. 

АРА (American Psychological Association (АРА) Style) — стиль, 
розроблений Американською асоціацією психологів, використовується 
зазвичай для суспільних наук. 

Chicago (The Manual of Style) - типографський стиль, частіше j 
використовується в наукових виданнях. 

Harvard or author-date (Гарвардский стиль или стиль «автор-дата») - 
найбільш розповсюджений стиль оформлення посилань для наукових 
публікацій. 

MLA (Modern Language Association) - бібліографічний стиль, що 
використовується у галузі літератури та іноземних мов. 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - стиль, який 
застосовується у галузі машинобудування та технологій. 

OSCOLA (The Oxford Standard for Citation Of Legal Authorities - 
Оксфордський стандарт для цитування юридичних документів. 

Існує ще безліч стилів, які створюються на основі певних стандартів, 
вимог окремих журналів, організацій. Нагадую, що практика використання 
бібліографічних стилів притаманна здебільшого європейським та 
американським колегам. Але, у зв'язку з виходом вітчизняних журналів до 
світового наукового та інформаційного співтовариства, деякі видання 
України стали також використовувати певні бібліографічні стилі. Крім того, 
багато науковців нашої країни публікують свої статті у зарубіжних 
виданнях. Тому вивчення бібліографічних стилів стає все більш доречним у 
сучасних умовах. 

Таким чином, одним з заходів удосконалення роботи інформаційно- 
бібліографічного відділу бібліотеки стала його реорганізація. 
Проаналізувавши роботу відділу за період існування трьох секторів у його 
складі можна зробити висновок, що реорганізація була дійсно необхідною та 
доречною. Отже, Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова активно 
реагує на сучасні трансформації в освітньому процесі та науковій діяльності, 
враховуючи розвиток інформаційних технологій. 
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