
Інформатизація бібліотек вищої школи змінює характер, форми, 

функціональні ролі учасників комунікаційних відносин.  

Загострення конкуренції на ринку освітніх послуг, якому сприяє 

стрімкий розвиток інформаційних технологій, участь бібліотек ВНЗ у 

створенні єдиного освітнього простору на базі вітчизняних і міжнародних 

інформаційних ресурсів у сфері освіти та науки створюють підґрунтя для 

розгляду бібліотеки як реальної та інноваційної моделі для розвитку вишів, 

яка забезпечує підвищення ефективності процесу навчання, інтенсифікацію 

наукових досліджень, реалізацію творчих здібностей студентів та 

професорсько-викладацького складу. Ці аспекти приводять до необхідності 

прийняття рішень щодо вибору комунікаційних моделей діяльності 

бібліотеки ВНЗ, найбільш сприятливих для якісної підтримки освіти, науки, 

виховання компетентної, цілеспрямованої, творчої особистості. 

Проте варто враховувати, що в умовах сьогодення конкурентну 

перевагу, засновану лише на впровадженні нових інформаційних технологій, 

можливо втримати на відносно короткий час. Нова сфера конкурентної 

боротьби – це не кількість виданої літератури, а якість наданої інформаційної 

продукції і послуг.  

<…> Наприкінці другого (інновації) та третього (трансформації) етапів 

інформатизації бібліотек ВНЗ відбувається перехід провідних бібліотек 

вишів до третьої історичної комунікаційної моделі – інтеграційної. Кінець 

ХХ ст. – до сьогодні став періодом виконання завдань із широкого 

застосування НІТ у бібліотечних процесах і створення в бібліотеках умов 

доступу для користувачів до електронних ресурсів як у межах інформаційних 

систем бібліотеки, вишу, так і в Глобальній мережі. Зусилля бібліотечних 

фахівців спрямовані на виконання завдань з формування електронних 

бібліотек, інституційних репозитаріїв, активного створення й представлення 

власного інформаційного ресурсу в мережі Інтернет, організацію доступу до 

повних текстів у режимі віддаленого доступу. Це вбачається, у тому числі, в 

розробленні засобів інтеграції гетерогенних інформаційних середовищ на 

власних комплексних технологічних платформах (порталах). Забезпечуючи 

інтенсивну циркуляцію науково-освітніх інформаційних потоків, портал 

бібліотеки вишу інтегрує джерела інформації на багатьох рівнях. Учені 

визначають рівні такої інтеграції: рівень інтегрованої аутентифікації; рівень 

інтегрованого пошукового апарату порталу; рівень інтегрованого 

навігаційного апарату; рівень інтеграції на програмному рівні; рівень 

інтеграції засобів інформаційного моніторингу. 

Таким чином, в інтеграційній комунікаційній моделі бібліотеки вишу 

складається інтегрований програмний інструментарій для супроводження 



технологічних процесів. Ці обставини та реалізація концепцій розвитку 

електронних університетів, орієнтованих на здійснення освітніх та наукових 

процесів у цифровому середовищі, дають змогу розглядати бібліотеки вищої 

школи як інтегровані науково-інформаційні платформи. Це спричиняє також 

необхідність посилення процесів кооперації й координації та виникнення 

різних інтеграційних об’єднань як у рамках бібліотечної спільноти, так 

бібліотек та інших соціально-комунікаційних структур. Тому поява 

нелінійної інтеграційної комунікаційної моделі бібліотеки вишу є цілком 

логічною та необхідною. Основою інтеграційної комунікаційної моделі є 

процеси медіатизації в бібліотеках вишів, пов’язані з мультимедійністю 

ресурсів, кооперацією та координацією на умовах узгодженості 

взаємозв’язків між учасниками інтеграційного комунікаційного процесу 
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