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міжнародного 

бібліотечного форуму 

 

 

 
Зав. Інформ. біб. відділом 

Бахчиванжи Г.П. 



 У  Львівському бібліотечному форумі взяли участь понад 200 

учасників. 

 Метою зібрання бібліотечного форуму було  визначення змісту і 

форм, ролі і значення модерної бібліотеки у сучасному 

мінливому світі. 

 Питання дискурсу: 

 що таке модерна бібліотека?  

 якою вона має бути? 

 що таке модерність взагалі? 

 



 У Львові уже сьомий рік поспіль бібліотекарі України та зарубіжжя традиційно 

збираються, аби взяти активну участь в обговоренні діяльності книгозбірень у новому 

вимірі, обмінюються досвідом, генерують нові ідеї та започатковують нові проекти.  

 Організаторами VІІ Львівського бібліотечного форуму є Українська бібліотечна асоціація, 

громадська організація (ГО) «Форум видавців», Наукова бібліотека Львівського 

національного університету ім. Івана Франка, Львівська обласна бібліотека для дітей.  

 

 Захід проходить за фінансової підтримки Міністерства культури України та сприяння 

Посольства США в Україні. 

 Із виступу директора Наукової бібліотеки Львівського національного університету 

ім. Івана Франка Василя Кметя, «за сім років свого існування бібліотечний форум 

перетворився на стратегічний майданчик, де реалізуються нові ідеї. Йшлося, зокрема, і 

про питання надання Львову статусу «Міста літератури». 

 Василь Кметь переконаний, що «Статус «Міста літератури» для Львова означає 

інтеграцію у світовий книжковий контекст, розвиток літературного туризму, 

популяризацію українських культурних здобутків у світі». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Метою зібрання 7-го бібліотечного форуму було  визначення змісту і форм, ролі і значення 

модерної бібліотеки у сучасному мінливому світі.  Тому більшість доповідей були 

присвячені саме  цій темі та темі модерну і модернізму як такого. 
 

Питаннями дискурсу : 

що таке модерна бібліотека?  

якою вона має бути? 

що таке модерність взагалі? 
 

 Так, про поняття «модерність», її вплив на сучасний світ загалом і бібліотечний простір 

зокрема, йшлося у виступі професора Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктора філософських наук Юрія Афанасьєва, який відзначив, що за поняттям «модерність» 

має стояти відповідь, адекватна викликам часу. 

 Професор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор 

культурології Євгенія Більченко охарактеризувала поняття «модерну», «постмодерну» та 

«неомодерну» стосовно бібліотечної діяльності, а також означила бібліотеку як місце 

збереження національної ідентичності. 

 Український письменник, видавець, публіцист, громадський діяч Дмитро Капранов у своєму 

виступі розглянув проблеми, що постали перед сучасними бібліотеками, читачами й 

видавцями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модерність та сучасність: проблема 

адекватності  

(Афанасьєв Юрій Львович док. Філософ. 

наук, проф. Київський університет  

ім. Бориса Грінченка,  Київ) 

Більченко Євгенія Віталіївна  

доктор культурології, професор  

Національний педагогічний університет 

 імені М. П. Драгоманова,  



Український 

письменник,  

видавець, публіцист, 

громадський діяч 

Дмитро Капранов  



Під час пленарного засідання бібліотечного форуму на 

тему «Філософія модерної бібліотеки» президент 

Української бібліотечної асоціації, директор Інституту 

публічного управління і кадрової політики Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв Ірина 

Шевченко у своєму виступі «Виклики модерності для 

українських бібліотек» наголосила на важливих проблемах 

сьогодення. 



директор Інституту публічного 

управління і кадрової політики 

Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв Ірина 

Шевченко  



 Учасниками форуму були  також іноземні фахівці в галузі бібліотечної справи. 

Вони розповіли про нові технології та сервіси які вони надають  для своїх 

користувачів. ( Katarzyna Ślaska, директор Національної бібліотеки Польща та 

Олена Долгополова, перший заступник директора Національної бібліотеки 

Білорусі, президент Білоруської бібліотечної асоціації). 

 

 

 Зокрема, директор Національної бібліотеки Польща Katarzyna Ślaska, розповіла 

про основні напрямки роботи бібліотеки Polona. Вона зазначила, що 

Національна бібліотека Польщі є центральною бібліотекою і національним 

бібліографічним центром для всієї країни. ЇЇ основна місія збирати й зберігати 

національну спадщину  у вигляді рукописних, друкованих, електронних, 

записаних звуко та аудіовізуальних документів не тільки в межах країни а й по 

за її кордонами. 

  

 З 1996 року Національна бібліотека отримала юридичний мандат, який надає 

право збору, архівування, а також забезпечення доступу до електронних 

публікацій:  

 електронні книги  

 та електронні журнали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Олена Долгополова, перший 
заступник директора Національної 

бібліотеки Білорусі, президент 
Білоруської бібліотечної асоціації. 

Katarzyna Ślaska, директор Національної 
бібліотеки Польща 



Національна бібліотека Польщі 



Пані Katarzyna Ślaska зазначила, що з 2009 р. Міністерство культури і національної спадщини 

доручило Національній бібліотеці Польщі  стати Центром з оцифровування бібліотечних матеріалів. 

Завдання Центру полягає не тільки в оцифровуванні документів, а й координуванні питань з 

оцифрування, в навчанні персоналу установ культури, що займаються оцифровуванням в Польщі та 

просуванні цифрових ресурсів. Для цього Національна бібліотека створила велику і сучасну 

лабораторію з оцифрування, з більш ніж 30 різних типів сканування об’єктів. Бібліотека розробила 

також систему, що підтримує оцифровку в масовому масштабі. В 2012 році запущено нову систему 

Digital Repository, що підтримує оцифровку.  У 2007 році Національна цифрова бібліотека Polona 

була запущена (https://polona.pl/). Вона була створена для всіх бібліотек та користувачів Інтернету з 

місією підвищити широкий і легкий доступ до цифрових колекцій бібліотеки, включаючи 

літературу і наукові матеріали, історичні документи, журнали, графіка, фотографія, оцінка і карти. 

Тепер це найбільша електронна бібліотека в Польщі, яка містить понад 1,5 мільйона цифрових 

об’єктів.  



Цифрова бібліотека  Polona Цифрова бібліотека  Polona Цифрова бібліотека  Polona 

Цифрова бібліотека  Polona 



Воскобойнікова-Гузєва Олена 

Вікторівна (докт. наук із соціал. 

комун., с. н. с. Київський університет 

імені Бориса Грінченка) – поділилася 

досвідом який отримала  при 

навчанні у Києво-Могилянській 

бізнес-школі за спеціально відкритою 

програмою «Стратегії розвитку» 

для бібліотекарів (навчання пройшли 

понад 30 фахівців бібліотечної 

справи з різних областей України – 

членів УБА.)  

Модерна бібліотека: межі кордонів 



Олена Воскобойнікова-Гузєва 

презентувала проект УБА, 

розроблений в межах навчання у 

Києво-Могилянській бізнес-школі 

«Концепти бібліотеки майбутнього: 

роль і можливості Української 

бібліотечної асоціації». 

 

 

 

 

 

Модерна бібліотека : межі кордонів 

 Під час роботи студії 

«Модерна бібліотека: межі 

кордонів» учасники Форуму брали 

участь в інтерактивній грі,  мета 

якої була визначити сучасну 

бібліотеку та бібліотеку 

майбутнього.  



Другого дня VII Львівського міжнародного бібліотечного форуму відбувся 

Екотайм «Бібліотека в стилі еко». Учасники акції зібралися біля 

Квіткового годинника щоб підтримати нові бібліотечні екологічні 

проекти. Організаторами цієї акції були бібліотекарі Львівської обласної 

бібліотеки для дітей в межах соціальної ініціативи "Хтось не зробить!" у 

партнерстві із компанією «АВЕ Львів». Під час Екотайму всі брали 

участь у  сортуванні сміття завдяки великому банеру. 

Після цього учасникам  акції було запропоновано намалювати великі 

Еколистівки, як ми бачимо свою бібліотеку, і яку ми можемо відіграти. 

На завершення Екотайму всі учасники завітали до Львівської обласної 

бібліотеки для дітей, де ознайомилися з результатами втілення 

проекту «ЕкоБібліотека»  та знову сортували сміття уже віртуально, 

граючи в інтерактивну гру Garbage Hero, розроблену львівською ІТ-

фірмою Shadow Masters. 

 







 

 

 

 

 

 

 

В Україні стартував «Проект сприяння академічній доброчесності в 

Україні». 

Проект спрямований на якісну зміну ціннісних підходів та орієнтирів у 

вищій освіті. 

Його мета  — донести до університетської спільноти значення 

академічної доброчесності і наслідки недотримання її постулатів.  

 

Координатор Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні 

(SAIUP), представник Американських Рад з міжнародної освіти   Тарас 

Тимочко. 

 

 

 
 



 

В рамках VII Львівського міжнародного бібліотечного форуму, відбулася 

сесія, присвячена темі «Академічна доброчесність: сутність, глобальний 

контекст і національна потреба», де були висвітлені перші результати  

«Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні»  

 Тарас Тимочко, координатор Проекту сприяння академічній 

доброчесності в Україні (SAIUP), представник Американських Рад з 

міжнародної освіти. 







 

 

 

Міністерство освіти і науки України (МОН)  

Федерація роботодавців України  

Українська асоціація студентського 

самоврядування (УАСС) 

Pro. Mova o CEDOS o Microsoft Україна  

Національний університет ―Києво-Могилянська 

академія‖  

Український Католицький Університет  

Fairfield University (USA, Connecticut) 



 

Учасниками Проекту сприяння академічній 

доброчесності в Україні стали 10 українських ВНЗ 
 

 Луцький національний технічний університет (м. Луцьк); 

 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (м. Харків); 

 Донецький національний університет у Вінниці; 

 Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль); 

 Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл); 

 Сумський державний університет (м. Суми); 

 Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

(м. Тернопіль); 

 Запорізький державний університет (м. Запоріжжя); 

 Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка (м. Київ); 

 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (м. Одеса). 
 

 



Під час «Проекту» в десяти університетах, учасниках проекту, 

застосовуються стандартизовані шаблони для впровадження академічної 

доброчесності з застосуванням кращих університетських практик, 

проводиться навчання, розроблено і затверджено адміністративну 

політику, включно з новим модулем/курсом    «Основи академічної 

доброчесності для продуктивного та свідомого навчання». 

 

 

 

Робота Проекту відбудеться впродовж 4 наступних років, що  дозволить 

охопити ціле покоління студентів-бакалаврів, починаючи з їх першого року 

навчання в університеті і закінчуючи отриманням дипломів бакалавра.  
 

 

 

 

 

 

 



Відбулася презентація книги «Академічна чесність 

як основа сталого розвитку університету», виданої 

в рамках даного  «Проекту». 

 «Видання  присвячене проблемам плагіату та 

академічній чесності в українському академічному 

середовищі. Презентував книгу співавтор канд. іст. 

наук, проф.. президент Міжнародного фонду 

досліджень освітньої політики Тарас Фініков.  





Ця робота  є першою спробою комплексно показати, в який спосіб світова 

академічна спільнота розуміє академічну доброчесність, які механізми і 

процедури  по її втіленню вона розробила, яке місце займають декларації, 

хартії та кодекси академічної поведінки, яка система відносин здатна 

забезпечити взаємну повагу, вільний обмін ідеями. Книга містить 

знайомство з підходами та ідеями, кращими зразками міжнародних, 

національних та інституціональних практик. 

  

Співавтором цієї книги є і проректор ОНУ  імені І.І. Мечникова з наукової 

роботи проф..Хмарський В.М.  

  

ACADEMIC INTEGRITY (Академічна чесність) в США: кілька 

спостережень 2015 року (В. Хмарський) 
 

 

 

 



В контексті цього питання виступила пані Ольга Гужва –  

науковий співробітник Східноукраїнського Фонду соціальних 

досліджень, заступник декана з міжнародного співробітництва 

соціологічного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, яка  презентувала посібник 

«Посібник з академічної грамотності та етики».  

 

Східноукраїнський фонд соціальних досліджень разом з 

Інститутом соціально-гуманітарних досліджень ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, за фінансової підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження» реалізували  проект  «Академічна культура 

українського студентства: основні чинники формування та 

розвитку» (грудень 2014, липень 2015) 
 

 

 

 

 

 

 





67% - списують під час іспиту;  
більше ніж 90% -  використовує ті чи інші форми плагіату при написанні робіт. 
78% студентів складають іспити не самостійно;  
23% студентів з певною мірою впевненості зазначають, що на їхньому факультеті 

трапляються випадки отримання оцінок за послуги або гроші; 

Серед студентів та науковців плагіат поширений 

декількох типів: 
 

• Копіювання чужої роботи або декількох робіт та оприлюднення 

результату під своїм іменем; 

• Рейрат (перефразування чужої праці без згадування оригінального 

автора). Цей тип  плагіату, якщо він зроблений більш-менш 

досконало, на сьогодні важко виявити технічними засобами пошуку 

плагіату (програмами антиплагіату); 

• Створення суміші власного та запозиченого тексту  без належного 

цитування на джерела. 
 



 Іншим важливим чинником плагіату є низький рівень комп'ютерної компетентності професорсько-

викладацького складу, який складається в основному з людей похилого віку (середній вік близько-50-60 

років). 

 Перевантаження проф.- викладацького складу аудиторними годинами призводить до зменшення уваги 

до якості виконаних студентами робіт. 

 Необхідність виконання великого обсягу письмових робіт протягом навчального семестру/року як 

студентами так і викладачами; 

 Повторюваність/неактуальність тем письмових робіт/розрив між темами та 

сучасними/актуальними/цікавими потребами; 

 Великий обсяг теоретичного матеріалу в письмових роботах; 

 Відсутність практичного застосування (перспективи застосування) результатів робіт. 

 Відсутність розуміння необхідності та мети написання  

 Низький рівень професіоналізму, мотивації та зацікавленості викладачів;  

 Відсутність чітких та універсальних норм, щодо оцінки оригінальності текстів, а також її зв’язку з 

оцінкою письмової роботи;  

 Ставлення викладачів до плагіату  (нейтральне або відверто толерантне) 

 Середовище та культура вітчизняної академічної спільноти толерантно ставиться до явища плагіату, 

який фактично є її атрибутивною характеристикою.  

 Відсутність чітких універсальних норм щодо оцінки оригінальності текстів, а також її зв її звязку з 

оцінкою письмової роботи. 

 Вітчизняні студенти та особливо викладачі погано проінформовані та рідко використовують програми 

для боротьби з плагіатом.  



На зменшення рівня  академічного 

шахрайства може впливати :  
 

 чіткість формулювання вимог та інструкцій щодо 

студентських робіт, 

 розуміння різниці між правильним і неправильним,  

 впевненість студентів в тому, що під час перевірки 

робіт викладачі будуть  очікувати на шахрайство, 



«Положення про запобігання академічному плагіату». 
  

Більшість цих актів до плагіату відносять: 
 перефразування частин ін. авторів зі зміною порядку слів або наслідування структури їхньої 

аргументації без посилання на джерело, 
 оприлюднення твору, написаного третьою особою на замовлення студента або викладача, 
 списування письмових робіт ін. студентів, 
 фальсифікація (вигадування тих чи ін. статист. показників з подальшим вказуванням їх у своїх 

роботах, 
 рейрат (перефразування чужої праці без згадування оригінального автора) 
 реплікація (це процес копіювання даних з одного джерела на багато ін. без дозволу автора, 
 републікація (повторне або багаторазове обнародування в ін. джерелі чужої інформації за 

справжнім підписом автора, 
 компіляція (укладання з кількох чужих матеріалів свого та редагування без дозволу –смислова, 

стилістична, граматична правка й скорочення чужого матеріалу», 
 в університетських Положення про запобігання плагіату передбачена процедура перевірки 

студентських робіт перед їхнім захистом, але досить часто вона є не зовсім зрозумілою та 

неузгодженою. 



«Посібник з академічної грамотності та етики». (Укладач: науковий співробітник 

Східноукраїнського Фонду соціальних досліджень, заступник декана з міжнародного 

співробітництва соціологічного факультету Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна, головний редактор міжнародного онлайн видання з соціальних наук ©SCS 

Journal – Гужва Ольга Олексіївна.) 
  
Зміст  
1. Плагіат у цифровому світі 
 1.1. Плагіат як форма академічної нечесності  
1.2. Визначення плагіату та його форми  
1.2.1. Дослівний плагіат, мозаїчний плагіат, неадекватний переказ та інші види ( приклади)  
1.2.2. Виключення, що не є плагіатом  
2. Академічна антиплагіат культура  
2.1. Міжнародні та вітчизняні академічні стандарти щодо плагіату  
2.2. Види посилань, що і як треба цитувати  
2.3. Вимоги МОН України щодо посилань та цитування  
3. Огляд програм щодо перевірки академічних текстів на плагіат  
4. Рекомендації  
5. Відповідальність за плагіат 



Академічним плагіатом визначає - оприлюднення 

(частково або повністю) наукових результатів, 

отриманих іншими особами, як результатів власного  

дослідження та /або відтворення опублікованих 

текстів ін. авторів без відповідного посилання. 

Закон України «Про вищу освіту»  ст. 69  



За використання плагіату передбачено (залежно від кожного 

конкретного правопорушення) 

 

 

 Цивільну  (ст. 433-456 ЦКУ) 

 Адміністративну (ст. 512 Кодексу України про АП) 

 Кримінальну відповідальність (ст. 176 ККУ) 

 

 

 
 

 

 



Яким чином це буде стосуватися бібліотек? 
  

Вважається, що бібліотеки можуть відіграти у цьому ключову роль та стати 

центрами просвітництва та формування культури академічної доброчесності.  

З  2016 р. УБА започаткувала проект «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек». Він 

спрямований на включення бібліотек різних типів, видів, підпорядкування  у процес формування в 

суспільстві культури академічної доброчесності, запобігання проявам шахрайства, плагіату, корупції 

у сфері освіти та науки, зокрема, в школах і університетах. У рамках проекту планується реалізувати 

низку заходів.  
Буде підготовлено та видано методичні, довідкові, інформаційні матеріали за різною тематикою, яка 

буде стосуватися до проведення чесного та якісного навчання і дослідження:  
• інформаційне видання «Культура академічної доброчесності: суть, складові, формування»:  
• довідкове видання «Міжнародні стилі бібліографічних посилань»;  
• видання «Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат інформаційне»;  
• Ліцензії Copyright та Creative Commons: «дозволити не можна заборонити»: інформаційне 

видання.  
Ці матеріали можуть бути використані бібліотеками для інформування та проведення освітніх 

заходів.  
Всі матеріали будуть доступні в електронному форматі та розміщені на сайті УБА 



Планується:  

проведення інформаційних занять і тренінгів для бібліотекарів і 

користувачів (учнів, студентів, викладачів, науковців та ін.), 

спрямованих на популяризацію та формування культури академічної 

доброчесності; 

організація дискусій з питань академічної доброчесності на базі 

бібліотек.  

Ще одним важливим заходом, над яким бібліотеки працюватимуть, – 

це включення до інформаційних навчальних курсів у навчальних закладах 

для учнів, студентів і аспірантів, які проводять бібліотеки, кола питань, 

спрямованих на формування культури доброчесності та навичок із її 

дотримання. 



З розробленою методикою 

навчання студентів  

Академічній доброчесності 

виступила  -- Світлана 

Чуканова. 

Пані С. Чуканова 

зазначила, що дану 

методику буде  подано на 

затвердження МОН 

України. 
 

 

 

 

 

 

 

 



В Украі ̈нському католицькому університеті пройшов круглий 

стіл «Сучасні ІТ-рішення для бібліотек». 

  
 Відбулася  реклама програмного продукту ALEPH 

 

 Досвід Львівської Національної наукової  бібліотеки В. Стефаника про впровадження 

інтегрованої бібліотечної системи «ALEPH», яку було розпочато у 2007 р.  

 

Були цікаві і досить змістовні доповіді  

 «Досвід організації бібліотечних консорціумів» (Ірина Баньковська, зав. скт. Нац. 

Технічного ун-ту університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського») 

 

 «Корпоративна каталогізація в Україні: перспективи національних проектів» (Оксана 

Бруй, директор Науково-технічної бібліотеки Нац. Техн. Ун-ту України, член Президії 

Української бібліотечної асоціації). 

 



В ході цих доповідей акцентувалась увага на  світовому досвіді, який  демонструє, що кооперація 

дає можливість істотно збільшити спектр доступної інформації з одночасним зниженням власних 

витрат кожного учасника об’єднання.  
  
Було зазначено, що кооперація бібліотек повинна стати важливим стратегічним напрямом розвитку 

національних інформаційних ресурсів, що сприятиме створенню єдиного інформаційного простору 

України та подальшій інтеграції у світове інформаційне суспільство. 
  
Корпоративна каталогізація – це добровільне об’єднання бібліотек з метою спільного одноразового 

наукового обробляння документів та подальшого відображення його в електронному каталозі.  
  
Основні переваги : 
• По-перше, скорочуються витрати на  каталогізацію; 
• По-друге, забезпечується інформаційне лінгвістичне суміщення електронних каталогів і БД. 
• По-третє, забезпечує якість бібліографічного первинного запису. 
Була поставлена конкретна мета - корпоративна каталогізація університетських бібліотек в Україні. 
Домашнє завдання: 
Розробити план дій, як ми бачимо бібліотеки у кооперації (який повинно бути саме консорціуму, які 

бібліотеки ???): 
  
  






