СОбОЙ lf КОІда )13 ГОЛnа Ю МОЛОДЬІХ. ЯрКІІХ 11 В бO.lbUIIfHCTBC \tаІ\СИМа..1ИСТСКИ нас
троеІІНЬІХ ИІІдивидов. Іюлу•шет ІІ З рук нреnодавателя не кий маленький толчок, и

затем уже

no собстве111юй воле включается в У'ІебньІЙ nроцесс. кода даже больнЬІе де

ти, которь1с не хо;J.Ят

1111 на чьи лскцю1, nрш.одят послу ш:пь 1 вои, знач нт орган учеб

но го nроцесса настросІІ должнЬІм образо\1. и он сможет исnол••ять ту ме;ю;щю, дJІЯ

которой соцю1.

Ч} ..:аІюва С. О.,

..:.

нед. 11. Го. І} бсва і\ І . О.

ІІаціонаtьнші університет « Кисво-МогІL7Янсь~>а a~;ade.itiя». j '~;раіна
РОЛЬ БІБЛІОТЕ~ ОШ В УПРОDАДЛ\ЕІІІІІ ІІІТЕРЛfіІlІВІІІІХ

П:ХІІО~lОr ІВ В ОСВІТІІЬОМУ ІІРОСТОРІ
С)'ЧаСІІИЙ

CBil проІІОІІ)'Є нам С)"Іасні інформаційні ТСХ ІІОЛОІ ії, ЩО ІІОВСЯКЧаС ро·з

ВИВаІОТЬСЯ і набирають все більшої ваги у сьогодніШІІЬОМ) інформаційІІОМ} сусІlіль
стві. Ві дІІовідІІО до « Національної доктр ини розвитку освіпt УкраЇІІИ» швидкий темn
розвІІТК) С) часних 1ехнолоrій та перехід до іІІформаційного сусnільства ставить ІІе

рсд держююю, С}СІІільством та кожною свідомою особtІстістю завдаІІНЯ забезnечеІІІІЯ

ІІалСЖІІОГО ріВНЯ ОСВіТИ

(4].

У ЧІІІІfІОМУ Законі УкраЇНИ

<<Jlpo ВИЩ} ОСВіГ)>> (2002 р.)

визначається основна мета дія,тьІІості вищого навча..lьІЮІ'О закладу як «Забезnе чення

} мов, необхід11ю.. д- Ія отримання особою вищої осві ги. пі.с~готовка фахівців д.tя nот реб
України» та f'О,товІІе завдан ня

- «Здійснення освіт11ьої діяльності певІЮІ 'О напрЯ\І},

яка забезІІе'І}f nідготовку фахівuів відповідІІих освітІІьо-кваліфікаційних рівнів і
в ід ІІовідає стандартам вищої освіти>> [І]. Освітньо-кваліфікаційні рівні, в свою черГ),

як 'Jазначасться у статті
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ЗакОН} Украї11и « І! ро освіту»

( 1996 р.) «встановлюють

вимоги до змісТ), обсяГ) і рів11я освітньої та фахової підІ'Отовки в Україні>>

[2].

Відповідно до Державної 11аціональ11ої 11рогра\Іи «Освіта» («Україна ХХІ століт
тя>>) «динамізм , притаман11ий сучасній цивілізації, зросташ1я соціалЬІюЇ ролі особис
тості. І")Манізаttія та демократизація сусnі, Іьства. іІІтеле"-туалізація 11раці, швидка

з міна техніки і те>.ІІологій в усьому світі - все це потребус створен11я такttх умов. за
яких ІІЗрод України став би нацією, що nостійно ІІавчасться >>

[5]. Для

nоглиблен11я ди

ІІамі зму, мобіль11ості персдачі навчальної іІІформації використов}ЮТься різно~ш1ітні

інтерактивІІі техІюJюІ· ії в освітньому просторі. Тут варто заз 1шчити. що однісю із су

часни>. фор\1 орrанізанії навчального nроцесу є дистанuійfШ освіта. Прагнення нанії
бути КОІІК) рентосnроможною у галузі освіти, ІІЗ) ки, інформаційних те:~.нологій СТІІ
мулюс до навчання nротягом життя. ІІеnерервність освіти є н адЗ ВІ1ЧЗЙІІО важливи\1
чинником. який відіграє провідн} роіІь

} форм}ванні та розвитку майбуп1іх спеніа

лістів різни>. галузей сусnільного життя.
Сусnільство, яке праn1е розвиватись nередусім інтелектуаль 1ю, у r•ерш} чер1)

повинно звертати уваІ-) ІІЗ ріве нь освіти. Таке сусп ільство ПОВІІННО ставит и певні
високі вимоги до освіти в цілому. Як зазначасться
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} Болонській декларації ( 1999 р.)

«ВажЛІІВе З ІІа'ІеІІІІЯ мас те. ЩО І~еЗа.ІСЖІІіСТЬ та аВТОІЮ\ІіЯ

) нівсрсю-етів

ПОВИІІІІЗ СІІрНЯ

ТИ постійrюму удоскона.rенню систем освіти та ІІа) ки відrюві1110 до вимог суспL1ьстоа
та рівня С) часного ІІЗ) ково го знанІІЯ» (перек.,1ад з анr .1ійської тут наш - С. Ч.)

[7].

І Іа сього;tнішній день важко уявити будь-ЯК) сферу сучасного житrя взагалі та ос
віТ} зокре,Іа. не згадавши про інфор\Іа11ійІІі та ко,ш'ютерні ГСХІІ0.10гії. У Законі У"-раЇІІІІ
« Про ОСІІОвІІі "Jасали ро!В~ПК) інфор,шційного суснільства в Україні на

2007-2015

роки»

написано. що <<розвиток іІІфор\іаційrюго суспі.11>ства в Україні та впровадження rю
вітніх ІКТ в усі сфери суспільного житrя і в діяльніс1 ь органів :tержавної влади 1а ор
ганів \ІіСцеВОГО Са\ЮВрЯД) ВаНІІЯ ВІ1ЗІІа'І аПЬСЯ ОДНИМ З пріорнтеТІІИХ ІІаНрЯ\ІіВ де р
жаВНОЇ ПОЛ іТИКИ>>

[3).

І Іа сьогодніrшrій де нr, більшість ун і верситетських біб.1 і отек активно викорис
товут новіТІІі технології на своїй 11иві та ~1ас он-лайн каталоги. доступні у мережі І н
тернет. НапрІ1ІUlад. І Іау кова бібліотека 1/аніональноrо університеТ} « Киє во-Могилян

ська академія». Крі\1 того на часі стоїть питання упроваджсrтя технології Веб
для мадерІІ і зації роботи бібліотек [б. с .

18].

2.0

за

Бібліотека. власне як гара11т достовірності

н аукової інформанії та ресурсів. які вона rr ропонус. гармо r1ійrю посд нус свою вір

туальну та реальн у діяль11ість. опанувавши на сьо r-однішній де нь Інтернет та соціаль
ІІі мережі. Цей процес продовжус набирап1 все нових обертів. Бібліотеки надають від
дален и й досту п до електро н ного каталогу та баз да них наукової інформації. забезnе

'ІуІОТь можливість кориСТ}вача" контролюват11 та управ.1яти своїчи електронни'ш
фор'1УJ Іяра'Аи. віддале ІІа за,ювляти 11еобхідні для роботи матері а.1и (див.

рис . І).

Оскільки \ІИ всі добре знас~ю. що без використання ресурсів як д р) кованих. так і
електронm1х сучасна освіта не,южлива. то така діяльність бібліотек поз итивни'І 'ІН
ном впливас на розв иток освіти і с свідчення" готовності сучасних б і бліотек гідно
зустрічати вик.,1 икн сьогодення.
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Рис. І . Деяк і \t ОЖ..1 ІІ Вості. які и anar с~ •tасиа біб.1іотека

От-же. сучасні іІІфор,шuійrю-комп'ютсрні те х rюлогії повинні широко використо

вуватись у навчальному процесі зокре ма й у ВІ/З

111- IV

рівнів акрс.1Іпанїі в Україні.

І Ізукові біб.1іотеки ВІІЗ ві.1іграють провідн у роль у uьо'ІУ процесі .
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