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Анотація. У статті проаналізовано інноваційні процеси в інформаційній діяльності ВНЗ фізкуль-
турного профілю України. Установлено, що більшість з них не формують нової інформаційної політики 
щодо підвищення рівня інформаційного забезпечення та інформаційної підтримки навчального й науково-
го процесів шляхом інформаційних нововведень, не змінюють власну інформаційну роботу, спрямовану 
на всебічне електронне інформування студентів, магістрантів, аспірантів, професорсько-викладацького 
складу, не пропонують широкого кола інформаційних послуг із багатоаспектним застосуванням сучасної 
техніки й технологій, не запроваджують інноваційні напрямки діяльності.  
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Постановка проблеми. Технологічні реалії нового інформаційного середовища зумов-
люють істотні зміни змісту інформаційної роботи. Інформаційні служби кардинально перебу-
довують свою діяльність з урахуванням нової інформаційно-комунікаційної парадигми. Роз-
ширення можливостей нових інформаційних технологій викликає фундаментальні зміни фі-
лософії бачення інформаційної діяльності. Останні полягають у поступовому переході від 
принципу забезпечення доступу до необхідного документа, до надання консолідованої інфо-
рмації з пріоритетних інноваційних напрямів. Таке переосмислення інформаційної діяльності 
потребує впровадження інноваційних процесів. Водночас для надання інноваційних послуг в 
інформаційному забезпеченні потрібно враховувати сучасні тенденції світового розвитку на-
укової комунікації та управління інформаційними ресурсами [1]. В Україні накопичено знач-
ний досвід вивчення й поширення інноваційних процесів. Він відображений у публікаціях як 
вітчизняних дослідників, так і фахівців близького зарубіжжя. Ці публікації містять не тільки 
дані про темпи комп’ютеризації технологічних процесів, взаємодію в галузі обміну інформа-
цією в міжбібліотечному просторі, а й перелік конкретних, найбільш актуальних завдань біб-
ліотек із формування інформаційних науково-освітніх ресурсів новітнього рівня [2, 3, 4, 5]. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано 
згідно з науковою темою 1.5 Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011 
–2015 рр. „Методологічні та нормативно-правові засади організації фізкультурної освіти та 
кадрового забезпечення у сфері фізичної культури і спорту”. 

Мета статті – аналіз інноваційних процесів в інформаційній діяльності ВНЗ фізкультур-
ного профілю України.  

Завдання дослідження – проаналізувати веб-сторінки ВНЗ фізкультурного профілю; 
охарактеризувати інформаційну діяльність бібліотек ВНЗ фізк. профілю; інформаційні послу-
ги, які вони надають. 

Матеріали дослідження. Науково-технічний прогрес, поява нових інформаційних за-
собів і можливостей отримання необхідної інформації, завдяки мережі Інтернет, зростання її 
кількості, поширення веб-технологій, вільний доступ до інформації, можливість обробки ве-
личезної кількості даних дали змогу оптимізувати інформаційне забезпечення фахівців галузі 
фізичної культури та спорту. Суттєво зменшився час, який витрачають студенти, магістранти, 
аспіранти, професорсько-викладацький склад ВНЗ фізкультурного профілю на пошук систе-
матизованої інформації в бібліотеках, з одного боку, з іншого – спрямовувати зусилля інфор-
маційних служб та їх працівників на створення й надання нових інформаційних продуктів і 
послуг.  

Широко вживаний нині термін „інновація”, який розглядають як реалізовані ідеї, зміни, 
доведені до стадії практичного використання, в інформаційній сфері означає діяльність, зав
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дяки якій відбувається стимулювання поступального розвитку інформаційної складової за 
рахунок змістового, структурно-організаційного оновлення й технологічної модернізації усіх 
процесів. Мета цієї діяльності полягає в підвищенні рівня інформаційного забезпечення та 
інформаційної підтримки навчального й наукового процесів шляхом організаційних нововве-
день (установлення зовнішніх зв’язків із користувачем інформації, формування нової інфор-
маційної політики, зміни у структурі інформаційної діяльності інформаційних служб, зміни у 
професійній діяльності персоналу інформаційних служб, підвищення креативності їхнього 
мислення); технологічних нововведень (розробка нових методик інформаційної роботи, інфо-
рмаційних послуг, широке застосування сучасної техніки й технологій); створення нових ін-
формаційних продуктів (розширення сервісних послуг і надання в користування власних ін-
формаційних ресурсів у повнотекстовому форматі). 

Інформація, якою володіє ВНЗ фізкультурного профілю, доступна в мережі Інтернет че-
рез веб-сайт, завдяки якому навчальний заклад представлений широкому загалу. Створення та 
підтримка веб-сторінки бібліотеки є одним із головних напрямків інформаційної діяльності 
навчального закладу як інструменту інформаційного комплексу в сучасних умовах.  

Для визначення ступеня впровадження інновацій та мобільності бібліотек ВНЗ фізкуль-
турного профілю у представленні інформаційного (ресурсного) забезпечення навчального й 
наукового процесів упродовж 2013 року було переглянуто і проаналізовано сайти та сторінки 
бібліотек: Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВіСУ), 
Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту (ДДІЗФКіС) при 
НУФВіСУ, Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту (ДДІФКіС), 
Харківської державної академії фізичної культури (ХДАФК), Львівського державного універ-
ситету фізичної культури (ЛДУФК). 

Встановлено, що Національний університет фізичного виховання і спорту України по-
дає широкому загалу відомості про бібліотеку, її фонди, структуру, повідомляє про режим її 
роботи, правила користування нею, перераховує послуги, що надає бібліотека; представляє 
нові надходження (щомісяця, за роками), надає можливість скористатися інформаційними 
ресурсами (фаховими й не фаховими періодичними виданнями з повнотекстовим доступом 
через мережу Інтернет), знайомить із пошуковими системами, корисними посиланнями; звер-
тає увагу на правильне складання бібліографічного опису відповідно до вимог державного 
стандарту України (2006), розміщує рекомендаційні й тематичні списки літератури. 

Сторінка бібліотеки ДДІЗФКіС пропонує своїм користувачам невелику довідку про іс-
торію бібліотеки, її структуру, напрями роботи та послуги, надає загальну інформацію про 
каталоги й картотеки, повідомляє про графік роботи та правила користування бібліотекою, 
знайомить із електронними ресурсами в пошукових системах країн СНД, переліком нових 
надходжень та інформує користувачів про концепцію розвитку бібліотеки на найближчі роки: 
упровадження інноваційних технологій, зокрема початок створення (2009 року) електронного 
каталогу на базі програмного забезпечення „Unilib”; формування фонду електронних видань 
(матеріали наукових конференцій, методичні видання оздоровчої спрямованості, навчально-
методичні фільми на CDR, DVD), які як і електронний каталог, не перебувають у відкритому 
доступі для користувачів. 

На сайтах ДДІФКіС і ХДАФК сторінки бібліотек представлено короткою інформацією 
про історію розвитку, структуру, форми роботи. Зокрема, сторінка бібліотеки ДДІФКіС інфо-
рмує користувачів, що з червня 2006 року формується електронний каталог за допомогою 
комп’ютерної програми „УФД/Бібліотека” (до електронного каталогу вже уведено друковані 
видання, отримані впродовж 2005–2008 рр.) у процесі створення і електронна систематична 
картотека статей. Однак, доступ до електронного каталогу та електронної систематичної кар-
тотеки он-лайн бібліотека не надає. Сторінка бібліотеки ХДАФК інформує, що з 2007 року 
відкрита електронна бібліотека для викладачів, студентів, аспірантів, у якій розміщено елек-
тронні ресурси не тільки України, а й зарубіжних країн; здійснюється робота над створенням 
електронного каталогу, доступу до якого он-лайн, як зрештою і до електронної бібліотеки, 
немає. 
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її історії, послуг, довідково-пошукового апарату, правил складання бібліографічного опису; 
знайомить із відкритими переглядами літератури, віртуальними виставками, пропонує два 
видання з повнотекстовим читанням (навчальний посібник і монографію), 23 бібліографічні 
покажчики, анотовані трьома мовами: 

– з напрямів підготовки; 
– з навчальних дисциплін та наукових тем. 
Знайомить усіх зацікавлених із переліком періодичних видань бібліотеки, надає віртуа-

льну бібліографічну довідку, список електронних підручників і навчальних посібників, з яки-
ми можна працювати в читальній залі. Для оперативного і якісного інформаційного забезпе-
чення навчального й науково-дослідного процесів, ефективного використання ресурсів біблі-
отеки, надання користувачам доступу до інформації бібліотека ЛДУФК розмістила на своїй 
сторінці електронний репозитарій, сформований із повнотекстових колекцій, зокрема авто-
рефератів дисертацій галузі фізичної культури та спорту (з 2006 року), патентів (з 2011 року), 
наукових статей професорсько-викладацького складу (з 2007 року); дисертацій (з 2001 року), 
навчально-методичних матеріалів кафедр. 

Аналіз веб-сторінок бібліотек ВНЗ фізкультурного профілю дозволив зробити висновок, 
що всі вони надають загальну інформацію про власні інформаційні ресурси, але інноваційні 
процеси в інформаційній діяльності характерні лише для двох бібліотек: НУФВіСУ та ЛДУФК. 
Вони упродовж багатьох років не тільки продовжують формувати бази даних шляхом попов-
нення електронного каталогу за двома напрямками (введення до електронного каталогу нових 
надходжень та поступове ретровведення активної частини фонду), але й надають можливість 
скористатися електронним каталогом у режимі он-лайн на веб-сторінках своїх бібліотек. Інші 
навчальні заклади, на жаль, лише декларують свою інформаційну діяльність та інноваційні про-
цеси. Серед п’ятьох ВНЗ фізкультурного профілю лише один навчальний заклад – ЛДУФК – 
забезпечує відкритий доступ до інформації студентам, магістрантам, аспірантам, професор-
сько-викладацькому складу за допомогою послуг „Віртуальна бібліографічна довідка” та еле-
ктронного репозитарію, що сприяють підвищенню рівня інформаційно-бібліотечного обслу-
говування шляхом забезпечення доступу до повнотекстових ресурсів і дозволяють значно оп-
тимізувати інформаційне забезпечення навчального та наукового процесів. 

Висновок. Широке впровадження інформаційних технологій змінює роль інформації у 
навчальному процесі та наукових дослідженнях. Студенти, магістранти, аспіранти, професор-
сько-викладацький склад прагнуть отримувати універсальний інформаційний сервіс. Елек-
тронні ресурси (журнали, книги, навчально-методичні матеріали, бази даних онлайн) набува-
ють дедалі більшої популярності, значущості, особливо на веб-сторінках ВНЗ. Бібліотеки 
ВНЗ фізкультурного профілю не мають бути осторонь перспективних планів щодо задово-
лення освітніх і наукових потреб з урахуванням використання широкого спектра електронних 
інформаційних ресурсів, упровадження у власну інформаційну діяльність інноваційних про-
цесів, які, на жаль, у більшості ВНЗ фізкультурного профілю та їх бібліотеках не набули ши-
рокого розмаху. Результати перегляду та аналізу веб-сторінок бібліотек ВНЗ фізкультурного 
профілю України свідчать про низьку якість надання електронної інформації для інформацій-
ного забезпечення навчального й наукового процесів; серед п’ятьох галузевих бібліотек лише 
дві долучаються до інновацій і впроваджують нові форми подання інформації шляхом фор-
мування електронних каталогів (НУФВіСУ, ЛДУФК) та електронного репозитарію (ЛДУФК). 
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Аннотация. В статье проанализированы инновационные процессы в информационной деятельности 
высших учебных заведений физкультурного профиля Украины. С этой целью пересмотрены веб-страницы их 
библиотек и установлено, что большинство библиотек не формируют новую информационную политику, спо-
собствующую повышению уровня информационного обеспечения и информационной поддержки учебного и 
научного процессов путем информационных нововведений, не видоизменяют информационную деятельность, 
направленную на всестороннее электронное информирование студентов, магистрантов, аспирантов, профессор-
ско-преподавательского состава, не предлагают широкий спектр информационных услуг с многоаспектным при-
менением современной техники и технологий, не внедряют инновационные направления деятельности, являю-
щиеся залогом интеграции библиотек в мировое научно информационное пространство.  
 

Ключевые слова: информационное обеспечение, высшие учебные заведения физкультурного профиля, 
инновационные направления информационной деятельности. 
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Abstract. In the article innovative processes are analysed in informative activity of higher educational establish-
ments of athletic type. The web pages of their libraries are to that end revised and it is set that most libraries are not formed 
new informative policy, cooperate the increase of level of the informative providing and informative support of educa-
tional and scientific processes by informative innovations, does not modify own informative work, directed on the com-
prehensive electronic informing of students, magistr, graduate students, faculty advisors, does not offer the wide circle of 
informative services with multidimensional application of modern technique and technologies, does not inculcate innova-
tive directions activity, being a mortgage integrations of libraries informative space is scientific in world.  
 

Key words: information providing, higher educational establishments of athletic type, innovative direction of in-
formation activities. 


