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Основні теми Форуму
 Загальні питання бібліотечної справи в Україні

 Програма IFLA «Глобальне бачення майбутнього 
бібліотек»

 Академічна доброчесність: компетентності
бібліотекарів

 Видавництва – бібліотеки – читачі

 Хмарні технології в роботі бібліотеки

 Покоління сучасних споживачів – «Покоління Z»

 Практичні заняття



Пленарне засідання
«Золотий перетин бібліотеки»"



Пленарне засідання 
«Золотий перетин бібліотеки»

Рибачук Юрій (заст. Міністра культури України).
Держава, суспільство, бібліотеки в період реформ..

Терен Тетяна (директор Українського інституту книги).
Український інститут книги та бібліотечна сфера: спільні цілі й можливі шляхи
реалізації.

Пашкова Валентина (д-р іст. наук, віце-президент Укр. бібл. асоц.).
Світові бібліотечні тренди (за матеріалами IFLA).

Петрас Зурліс (директор Вільнюської обл. публ. б-ки ім. А. Міцкевича, Литва).
Проекта діяльність публічних бібліотек Вільнюського регіону

Розколупа Наталя (заст. ген. директора Нац. б-ки України ім. Я. Мудрого з 
наук. роботи).
Вплив реформи децентралізації на діяльність публічних бібліотек 
України



державна установа у сфері
культури та мистецтв, заснована 
на державній власності та 
належить до сфери управління
Міністерства культури України

2005 р.  - обговорення ідеї Інституту Української книги

Листопад 2015 р. – подано законопроект

Лютий 2016 р. – ухвалено законопроект, підписаний 
Президентом України

Липень 2016 р. – результати конкурсу на посаду директора 
Інституту

Директор Інституту – Тетяна Терен; українська журналістка, 
куратор книжкових проектів та літературних програм



Мета діяльності Українського інституту книги
 підтримка книговидавничої справи, популяризація

читання, 
 стимулювання перекладацької діяльності, 
 популяризація української літератури у світі

Предмет діяльності Українського інституту книги

 створення організаційних, адміністративних та культурологічних
умов для перетворення вітчизняної видавничої справи на 
культурну індустрію європейського зразка, 

 формування єдиного книжкового ринку в країні, 
 забезпечення за допомогою вітчизняної книги вільного доступу 

громадян України до всіх сфер сучасних знань, 
 відродження культури читання

Статут державної установи «Український інститут книги», затверджений
Наказом  Міністерства культури України 30 грудня 2016 р. № 1276



Напрями діяльності
Інституту української книги

 представлення України на закордонних виставках і фестивалях

 перекладацький напрям

 реалізація двох великих державних програм — «Української
книги» та «Цифрової бібліотеки»

 бібліотечний напрямок

 промоція читання

 видавничий напрямок

 заснування нових премій, конкурсів і стипендій





Мета глобальної дискусії
IFLA’s Global Vision discussion

 консолідація бібліотечного співтовариства як на національному, 
регіональному, так і глобальному рівнях; 

 перетворення об'єднаних за тією чи іншою ознакою бібліотек і 
бібліотекарів в об’єднане бібліотечне співтовариство; обговорення та 
вирішення проблем бібліотек майбутнього

Квітень 2017 р. – початок дискусії в Афінах 
(Греція)

6 вересня 2017 р. – початок дискусії в 
Україні

13 вересня 2017 р. – згуртована робота 
учасників Форуму за програмою  



Цінність бібліотек: 
1)клієнтоорієнтованість; 
2) доступ до інформації; 

3) розвиток; 
4) доступність; 

5) сервіс

Сильні сторони: 
1) інформаційний

ресурс+безкоштовність; 
2) досвід реалізації інновацій; 

3) наявність фізичного приміщення; 
4) бібліотечні послуги; 
5) здатність до змін

Чому треба приділяти більше
уваги: 

1) кваліфікація кадрів; 
2) новітні технології; 

3) адвокація; 
4) оновлення, сервіс; 

5) партнерські відносини

Чому треба приділяти менше
уваги: 

1) дублювання; 
2) обмеженість, заборона; 

3) показники; 
4) інструкції; 

5) стереотипне мислення

Критерії, які треба враховувати при розробці стратегії
розвитку бібліотек



Критерії, які треба враховувати при розробці стратегії
розвитку бібліотек

Основні проблеми суспільства: 
1) агресія, інформаційна війна; 

2) корупція; 
3) економічна та соціальна криза; 

4) соціальна нерівність; 
5) патерналізм

Проблеми бібліотек: 
1) недостатня компетентність
кадрів; 2) недостатня нормативно-

правова база; 
3) державна політика; 

4) залежність від влади; 
5) недостатність фінансування



• Програма «Українська книга» 
(Постанова КМ України від 09.08.2017 р. № 562 Про затвердження
Порядку реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової
продукції за програмою «Українська книга»)
• Програма поповнення бібліотечних фондів 
(Наказ Міністерства культури України від 13.10.2016 № 896 «Щодо
здійснення придбання україномовних книг для поповнення фондів
публічних бібліотек»



Бібліотекарі та видавці обговорювали:

• створення електронного каталогу усіх нових видань України, що видані
за три останні роки

• відмітили потребу книжкового ринку в українських наукових виданнях
• домовились про подальші спільні кроки в розробці Плану дій щодо

реалізації Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025
року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»



Бібліотека і хмари: хмарні технології в бібліотеці для користувачів і
бібліотекарів Марина Друченко, заступник директора з наукової
роботи Науково-технічної бібліотеки Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»

Хмарні рішення від Ex Libris Сергій Доценко, представник компанії Ex
Libris в Україні

Хмарні технології в науковій комунікації Тетяна Борисова, зав. відділу
електронних ресурсів Наукової бібліотеки Національного університету
«Києво-Могилянська академія»

Хмарні сервіси в Науково-технічній бібліотеці Національного
університету «Львівська політехніка» Андрій Андрухів, канд. техн. наук,
директор Науково-технічної бібліотеки Національного університету
«Львівська політехніка»

Використання хмарних технологій для покращення академічної
доброчесності Андрій Сідляренко, менеджер з розвитку ТОВ
«Антиплагіат»



Хмарні обчислення (англ. Cloud Computing) — модель забезпечення повсюдного та зручного
доступу через мережу інтернет до ресурсів, що підлягають налаштуванню, і які можуть бути
оперативно надані та звільнені з мінімальними управлінськими затратами та зверненнями до
провайдера.

Хмарні технології (англ. Сloud Technology) — це парадигма, що передбачає віддалену
обробку та зберігання даних. Ця технологія надає користувачам мережі Інтернет, доступ до
комп'ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса.



Виділяють наступні моделі надання послуг за допомогою хмари:

• Програмне забезпечення як послуга (Software as а service, SaaS). Прикладами програмного
забезпечення як послуги, що працює на основі обчислювальної хмари, є сервіси Gmail та Google docs.

• Платформа як послуга (Platform as a service, PaaS). Наприклад, Google Apps надає застосунки для
бізнесу в режимі онлайн, доступ до яких відбувається за допомогою браузера тоді як ПЗ і дані
зберігаються на серверах Google.

• Інфраструктура як послуга (Infrastructure as a service, IaaS). Найбільшими гравцями на ринку
інфраструктури як послуги є Amazon, Microsoft, VMWare, Rackspace та Red Hat.



Переваги Недоліки

доступність
низька вартість
економія часу
гнучкість
самовідновлення
великі обчислювальні можливості

постійне з’єднання з інтернетом
конфіденційність
надійність
безпека



Основні напрями 
використання хмарних 
технологій в бібліотеці:

організація власної роботи 
(Librarika, Google 
Calendar…тощо)

створення контенту 
(система Dspace, бази 

даних для розповсюдження 
архівів періодичних видань… 

тощо)

зв'язок з користувачами та 
колегами 

(Gmail, Google Drive…тощо)





Unicheck (мин. Unplag) – система з пошуку ознак плагіату, яка для
високоефективної роботи використовує хмарні сервіси, зокрема для
забезпечення одночасної роботи усіх користувачів (викладачів, студентів,
редакторів) в одному корпоративному акаунті, конфіденційного та
безпечного зберігання даних, завантажених в акаунт, можливості
використання без установки додаткового ПЗ або спеціального обладнання,
забезпечення високої швидкості перевірки текстів, можливості
завантаження файлів із популярних хмарних сховищ, інтеграції з LMS
системами та інших можливостей.



https://emmaidentity.com/

Emma Identity – перший у світі веб-сервіс, здатний визначити авторство певного тексту на
основі стилю написання. Emma Identity – штучний інтелект, який фактично «живе» у хмарі і, за
допомогою обробки більше, ніж 50 математичних параметрів, визначає авторську ідентичність.



Теорія поколінь була описана в 1991 р. Нилом Хау та
Вільямом Штраусом. За цією теорією нещодавно
оформилося покоління - центеніали, їх ще називають
поколінням Z.
За різними дослідженнями: це люди, які народилися після
1996 або після 2000 року. Це перше покоління, яке
народилося в епоху інтернету.





 ступінь включення вітчизняних бібліотек в процес
формування та розвитку культури академічної
доброчесності в університетах;

 рівень готовності бібліотекарів бути одними із
ключових учасників цього процесу

 перелік компетентностей, необхідні для цього
бібліотекараям

Питання для обговорення



Академічна доброчесність в українських внз: 
роль бібліотек. 

Опитування

Включення НБ ОНУ в процес формування культури академічної доброчесності

Чи має ваш університет діючий Кодекс честі чи подібний документ? 
Ні, але вже ведеться робота над його розробленням. 

Чи існує у вашому університеті орган (комісія і т. п.), який вирішує
спірні питання, пов’язані із академічною доброчесністю? 
Ні, але планується. 

Чи перевіряються у вашому університеті академічні роботи на 
плагіат?   
Так. 



Які саме академічні роботи перевіряються на плагіат?  
Студентські кваліфікаційні роботи (курсові, дипломні).

Активності вашої бібліотеки у формуванні та розвитку
академічної доброчесності внз:
• участь у загальноуніверситетській робочій групі з 
академічної доброчесності:
• участь у розробці Кодексу честі;
• викладання в межах окремих модулів Основ 
академічного письма;
• перевірка академічних робіт внз на плагіат;
• консультування з питань академічної доброчесності; 
(більш за всі)
• проведення семінарів, круглих столів, тренінг тощо з 
питань академічної доброчесності.



Чи викладаються у вашому університеті Основи
академічного письма як навчальний курс/окремі модулі в 
межах інших курсів? Да, окремі модулі в межах курсів.

Які теми викладають бібліотекарі в межах окремих модулів Основ 
академічного письма? 
 Інформаційний пошук наукових джерел
 Бібліографія в наукових роботах
 Оформлення наукових робіт (дисертацій, публікацій)
 Оформлення списків літератури згідно міжнародних

стандартів
 Авторське право
 Плагіат та система перевірки на плагіат
 Наукометричні бази



Чи є у вашій бібліотеці окремий підрозділ/робоча
група, в компетенцію якого включена інформаційна
підтримка з питань академічної доброчесності? Так, 
робоча група. 

Яку освіту мають працівники, які займаються
питаннями академічної доброчесності?
Вищу, не бібліотечну.



Профіль компетентностей бібліотекарів з академічної
доброчесності, який було розроблено в межах проекту 

УБА «Культура академічної доброчесності. Роль бібліотек»

 викладання в межах курсу з основ академічного письма;

 освітні послуги (надання рекомендацій, консультацій та тренінгів з питань
академічної доброчесності); 

 надання доступу до систем пошуку ознак плагіату ; 

 підтримка та супровід репозитарію відкритого доступу; 

 проведення дискусій щодо академічної доброчесності; 

 популяризація культури академічної доброчесності; 

 проведення досліджень з питань академічної доброчесності



Проект сприяння академічній
доброчесності в Україні (SAIUP )

 впровадження практик етичних кодексів у ВНЗ;

 розробка і впровадження модульного курсу «Основи
академічного письма»;

 розробка рекомендацій до ЗУ «Про освіту», ст. 42.



Сторітелінг - мистецтво створення історій - це сучасний інструмент
комунікацій, просування та залучення нової аудиторії до будь-яких
ідей та проектів.



Від нашого особистого бачення
майбутнього бібліотек, залежить наше
бачення стратегії розвитку нашої
бібліотеки.





Центр імені Митрополита Андрія
Шептицького

Українського католицького університету

це сучасна бібліотека та
медіатека, центр наукових та
культурних подій, сервіси для
дистанційного навчання,
місце зустрічі гуманітарних та
природничих наук, підтримка
соціального і технологічного
підприємництва, місце
неформального спілкування
студентів з викладачами.





Зони відпочинку

Центр 
студентського 
спілкування









Аудиторія

Дві 
конференц-зали



Центральна міська бібліотека 
імені Л. Українки



Ляху Ольга, зав відділом інформаційно-аналітичного моніторингу 
lib_analitic@onu.edu.ua
Мурашко Олена, зав інформаційно-бібліографічним відділом 
bibik@onu.edu.ua
Наукова бібліотека ОНУ

Звертаємо увагу, що авторство деяких фотографій використаних у даному звіті належить 
Українській бібліотечній асоціації (https://ula.org.ua)


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42

