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V наш час, ча . іІіформаційних rехншюпй , 
:світній nроцес виконує не лише функцІю за
..;.·езпечР.ння знаннями. але й сnІJияє гармонізацй 

.. собисrос,! [3. 34] Саме тому nрnаналізувати 
зикористання електронних ресурсІв студентами 

:учас11их в -1щих ~ аАчальних за~адів УкраіН'Іf є 
~осить І-tі а вим дос.nідженням. Студенти гуманІтар-
1ИХ спеuіаль~юстей, зокрема, є груnою кuристува
~ ІА бібніоте~·и що викорис П"'ВУЄ унікальну стран~ 
-: о пошуку ІнформацІf, адже більшІсть ІЗ них має 
:пеuиф'чний підхід до :JДІИснення досліджень [6] 

Нщповщнt дослід*'ення, nроведені в різних 
·· ратнах cairy, однозначно засвідчують нижчу ак
·иеність гуманітарі\в у корист~ванні електронни
ІІИ ресурсами, rюрів.-tя~о з nриродничниками, чи, 

"' кажімо, J nрєщставниками наук, яrі 'Традиційно 
входять /Щ поняття STM [Наука. ТехнtІ\а, r'v1еди 
JИНБ) Наше дослідження не ставиnо за мету це 
lроанал~зу1:.1ати. однак, uчевинно. що ця тенденцІя 

. берІгається і дr1я 11аУКМА. на пеошому МІСЦІ за 

рейтингами викориr гання - ресурси соцІально

економІчного, природничnго, і лише потІм - гума
нітарного блоку дисциплін . 

Це 1 юяс~юється ще й тим. що багато гума
нітарних дисциnлін nотре6уtОть власних нацюна
льних джерел (історія, філолопя тощо). а отже. не 
так критично залежать від достуnу до закордон
них ресурсів. 

Дnя анаїtізу використання електронних ресу
рсІв rтудентами 1 уманітарних спеціальностей на 
бязІ Наукnвої бtблю--·еки НаЦІонального універси 
тету «Києво-Могилянська академІя» було обрано 
платформу EBSCO ( 4 ]. 

Для nочатку проаналізуємо пошук за nред
метом в А to Z (EBSCO). Як бачимо, в різні роки 
у полі предмет {subject) найбільш запитуваними 
були такі науки. які ми веаІКаємо гума tтsрни
ми: історія Європи {hІstory of Europe), лtнгвістика 
(linguist ІСS) срtлософІя fphilosophy) та лІтература 
(lit.~raturc] . 

Рисунок1 

Пошук за nредметом ІсторіR Євponf.f: аналіз топ 10 предметів 
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Пошук .1а предметом Істор.tя Європи, >1К видно 
з дІаграrJІИ, не~ .... стабільним 2008 р було :зафіксо
вано 1 52 Гlошукових запі11·и за цим предметом 
2009 р - 265, що є наив~їЩИМ показником за чо
тири обраних для аналІзу роки. За рік показники 
з ·изилися майж~:: вдвічІ, а ще за рІк досягли най· 
ни'-кчої по~начки- 84 запити. Порівняно з історією 
Європи ф!nософія оупа hайбільш шуканим пред 
метом 2008 р , а О' 2009 р. nоступилася своєю 
попупярнrстю. Різниця між показниками 2008 та 
2009 рр . становить 13 1 запит. Наступного року 

. -- 1 

ситуяція покращилас.я не набагато , а 2011 р . за
фіксоване МІНімум запитів за цим предметом- 29 
[5]. ЗвІсно. це не означає, що філософію переста 
nи вивчати. просто змінилася пошукова страте,..Ія, 
обираnись іншІ пошукові поля. Крім того. nошук 
r ,.,,г здІйснюватися не лише через платформу «А 
to Z». а й безnосередньо у базі Academic SP.ar·ch 
Premter (EBSCOJ До того ж. студенти гуманітар
них спецІальностей з березня 2011 р. мали маж 
ливісІь користуван ся Humanities lnternational 
Complete™ (НІС) (EBSCO). 
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Пошук за предметом Філософія: аналіз топ 1 О предметів 
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Досить непогану активність 2008 р. можемо 
простежити і за запитом Лінгвістика у предмет

ному полі . 2009 р. активність була нижчою і ледь 

вирівнялася 201 Ор. За рік ситуація кас.:. .· - · 

змінилася - запити за предметом Лінг:: :
увійшли до топ 1 О пошукових запитів [ !: ~ 

~ 
~ 

~ 
V 
·т .... 
:z: 
~ 

Пошук за предметом Лінгвістика: аналіз топ 1 О предметів 
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Стосовно літератури як предмета пошуку, 

2008 р. кількість запитів була невисокою, проте . 

за рік цей показник зріс значною мірою , що

правда, так само швидко пішов на спад 201 Ор .. 

а 2011 р. і взагалі «зрівнявся» з і с-: : -
предметом - Лінгвістикою і не yвtv _ ::: -
1 О пошукових запитів [5]. 
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Рисунок4 

Пошук за nредметом Література: аналіз тоn 1 О предметів 
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Щоб краще зрозуміти картину. чому такі по

казники маємо на сьогоднішній день. аналізуючи 

Academic Search Premier (EBSCO). варто зазна
чити. що за даними звіту про роботу Наукової 

бібліотеки НаУКМА 2008 р. - бібліотека мала 

60 баз даних [ 1 ]. Для порівняння: за даними 
звіту про роботу Наукової бібліотеки НаУКМА 

201 Ор. - бібліотека мала 151 базу даних . тоб

то кtльюсть баз даних зросла 1 відповІдно розши

рився вибір для студентів [2]. Саме тому й має

мо таку картину. адже, окрім Academic Search 
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Premier. студенти почали використовувати й ба
гато інших баз. що й розосередило пошукові за

пити. Зокрема. за 2011 р. було здійснено усього 
1758 пошукових запитів у базі даних Humanities 
lnternational Complete [5]. 

Це демонструє непогану активність студен

тів-гуманітаріїв. враховуючи те, що НІС (EBSCO) є 
базою. що здебільшого покликана задовольнити 

інформаційні потреби студентів гуманітарних спе

ціальностей. 

Рисунок 5 

Активність користувачів у Humanities lnternational Complete 
2011 р. за місяцями 

б ОО 

ID 500 
'і= 
~ 

~ 400 
1'11 

.D 300 
t 

·х 
.D 
с:: 

~ 100 

о 

Місяці активності 



90 

Оскільки всІ ми розуміємо. що пошук за 

nредметом не може бути єдиним критеріє"' 
оцінки активності інформацІйного пошуку, про-

аналізуємо використання е} =· -::-
на прикладІ використання ene·· ~: : - - ~ · 

Вибірка журналів, запитуваних студентами-гуманітаріямn за кіль 

завантажених повних текстів 2008-2011 рр. 
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ОтжL. за показником заеаhтажуванос:ті nов

них текстів з журналів, серед лідерів опин11лися 

1 акІ 1ауки. психологія, історІя. журналістика, філо

софІя. реліпєзhавство, педагопка. мистецтвr.. 

знавство, фольклор етика {5] . 
Що одня цtкзва вибtрка журна nів, зроблена у 

виглnді аналІзу окремих баз даних гуманітарноt о 

спрямування : 

• Academic Search Premter· 
АР News Monitor CoHection; 
CornmІJntcation and Mass і .': 

Comrlet~ 
- Human1ties lnternational Complete; 
• !nfLJrm!t Нштшпіtіеs oild Social Sc1e .... -

Collectюn: 

• JSTOR Arts апd Scieпces І. 
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За період з 201 Ор. по початок 2012 р се
Іед найпопулярнІших за критерієм завантажува-

ності повних тв кет іВ були журнапи для істориків 

психопапв та педагогів [5j. 

Вибірка журналів rуманітарного сnрям вання за 2010-2012 рр. 
із баз даних для гумані-rаріів 
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Рисунок 7 

Хоча. як видно з табr , показник завпнта
>t<уваності ано1 а цІй теіt< досить високий Власне, 

Lі\Одо сnмих вищf'зrаданих баз, то заптьна кар-

тина викор"1стання їхніх матерізnів відображен~ 

на рис 8 і5]. 

Найnопуnярніші бази даних rуманітарноrо спрямування : 

аналіз за 2010 р. - поч. 20 2 р. 

Рисуно,.. 9 
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Початок 2012 р. радує своїми показниками, 
Academic Search Premier упевнено лідирує серед 
інших баз даних за кількістю здійснених пошуків , 

що зрештою й не дивно, адже вона є, по-перше, 

універсальною, а по-друге - одг: ::-: :: - = 
баз, якою мають змогу корист в:::-.·:= 

Динаміка використання :е: ,.~ ·-
Search Premier є дуже показноІС , -:: =--= 

Динаміка використання Academic Search Premier 2010-2012 рр. 
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Якщо порівнювати 201 О р. та 2011 р., то різ

ниця показників вражає. 3 огляду на те, що 2012 р. 
щойно розпочався, а з бази даних уже завантажено 

45 повних текстів та 33 анотації, що в свою чергу 
становить трохи більше, половини від показників 

201 О р., можемо спрогнозувати, що використання 

цієї бази продовжуватиме зростати [5]. 
Отож, при аналізі використання електронних 

ресурсІв студентами вишів варто взяти до уваги , 

що гуманітарії є групою користувачів бібліотеки . 

що використовує унікальну стратегію пошуку ін

формації та має специфічний підхід до здійснення 

досліджень. Унікальність цієї групи користувачів 

полягає у їі непередбачуваності. Щодня інфор

маційний простір поповнюється новою науковою 

5183 5210 

2011 
2012 

інформацією. різноманітність баз даних -= • 

студентів та науковців замислюватися г.::.: -
яка саме база даних задовольнить їХНІ 1н г ·: :: 

ційні потреби повною мірою. Гуманітарії не :: == 
тажують багато статей з одного журнал ) : 
намагаються використати якомога більше : : 
джерел. До того ж, основним джерелом інс:: : 

ції для студентів цього спрямування залиш:: ::

книга, а не журнальна стаття, на відміну Е.: -
толагів чи природничників. Історики в цьоr: ! _ 
є одними з найактивніших користувачів еле· 

них журналів, адже журнали історичного с- : = 
вання мають найкращі показники завантё · 
ності серед гуманітарних дисциплін у біль_ : 
проаналізованих баз. 
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