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Бібліотекарі об’єднання добре розуміють свою місію і завдання, які ста-
вить перед ними сучасна система освіти. Вони ясно бачать подальші перспек-
тиви і прагнуть найефективніше виконувати своє основне завдання зі створення 
надійної інформаційної бази для подальшого удосконалення навчального про-
цесу та розвитку науки в університеті, розширення доступу до інформації всім 
бажаючим. Розвиток нових інформаційних технологій бібліотеки об’єднання 
пов’язують із кооперацією та координацією діяльності з іншими бібліотеками 
країни з метою всебічного задоволення користувачів інформацією.
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Розглянуто діяльність бібліотек університетів з організації наукометричних 
досліджень. Акцентовано увагу на інноваційних формах та методах обслугову-
вання вчених у науковій бібліотеці Хмельницького національного університету.
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Однією з найважливіших складових забезпечення якості сучасної вищої 
освіти є оцінювання результативності наукової діяльності. Важливе місце від-
водиться наукометрії – напряму, що розглядає кількісні методи вивчення роз-
витку науки як інформаційного процесу. Саме такі тенденції роботи освоюють 
сьогодні бібліотеки університетів, діяльність яких пов’язана із сучасними за-
вданнями, що стоять перед закладами вищої освіти.

Метою статті є визначення ролі бібліотеки у системі наукових комуніка-
цій, аналіз основних напрямів роботи книгозбірні щодо підтримки публікацій-
ної активності університету.

Проблема ролі бібліотеки у накометричних дослідженнях університету 
розглядається у працях Т.О. Колесникової, М.С. Галявієвої, А.В. Скалабана, 
Т.В. Єрьоменко, Л.Й. Костенка та інших.
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Сучасні інформаційні технології дозволяють перейти від традиційних форм 
бібліотечного обслуговування до нових форм, де переважає аналітико-синтетична 
обробка інформації з використанням бібліо- та наукометричних методів.

Основні причини залучення бібліотек до цієї роботи:
 бібліо- та наукометричні дослідження – важлива частина досліджень у 

бібліотечно-інформаційній сфері;
 професійні компетенції бібліотекарів включають знання про документи; 

знання каналів наукової комунікації; навики роботи з бібліографічними да-
ними та аналітико-синтетичної обробки інформації, володіння методами 
пошуку у інформаційно-пошукових системах та БД;

 бібліотеки традиційно здійснюють інформаційну підтримку наукових дос-
ліджень; 

 бібліотеки підтримують власні БД публікацій співробітників університе-
тів та репозитарії; 

 бібліотеки управляють контрактами з видавництвами і є передплатниками 
інформаційних ресурсів; 

 бібліотеки забезпечують та надають ліцензійний доступ до БД індексів на-
укового цитування [2, с.98].

Сьогодні публікаційна активність університету є важливим показником його 
наукової репутації, а індекс цитування – об’єктивним показником успішності про-
фесійної діяльності науковців. Якість роботи вченого визначається такими осно-
вними параметрами: загальна кількість публікацій, індекс цитувань, індекс Хірша, 
імпакт-фактор журналів, кількість отриманих грантів, участь у міжнародній співп-
раці, участь у редколегіях наукових журналів. За цими параметрами проводиться 
рейтингове оцінювання діяльності університетів, кафедр, науковців.

Надзвичайно важливим є внесок бібліотек ЗВО у дослідження результа-
тивності наукової діяльності. Основні напрями, де бібліотека реалізує функцію 
підтримки публікаційної активності університету:
 Консультаційна допомога. Співробітники бібліотек консультують виклада-

чів із питань використання баз даних наукового цитування, у тому числі: 
з пошуку публікацій авторів; приєднання публікацій і посилань до автор-
ського профілю; ідентифікації організації у публікаціях автора; визначення 
індексу цитованості та індексу Хірша автора; визначення імпакт-фактора 
журналів, у яких публікується автор.

 Інформаційна підтримка. Сайти бібліотек ЗВО мають спеціальні рубрики, 
які містять відомості про наукометричні показники та інструменти, інфор-
мацію щодо наукометричних БД, інструкції з користування, рейтинги уні-
верситетів тощо.

 Освітні послуги. На базі бібліотек організовуються навчальні семінари, 
тренінги, вебінари, присвячені роботі з БД наукового цитування та поліп-
шенню показників публікаційної активності авторів.

 Наукометрична експертиза. Бібліотеки пропонують проведення аналізу на-
укометричних показників, цитованості публікацій, вивчення співавторства 
та наукової співпраці.

 Участь у проектах. Бібліотеки залучаються до участі у національних та 
міжнародних проектах застосування наукометрії, до організації та прове-
дення конференцій із питань надання наукометричних послуг.

Загалом діяльність з підтримки публікаційної активності ЗВО зміцнює робо-
чий зв’язок бібліотек та кафедр навчального закладу, розширює коло вик ладачів, що 
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звертаються у бібліотеку, сприяє зростанню авторитету бібліотеки як експертно го 
співтовариства, підвищує професійну кваліфікацію бібліотечних працівників [3, с.77].

Наукова бібліотека Хмельницького національного університету надає 
комплекс інноваційних послуг, спрямованих на забезпечення інформаційних 
потреб професорсько-викладацького складу, просування наукових досліджень 
вишу у світовий простір.

Важливим критерієм підвищення рейтингу закладів вищої освіти, є публі-
кація статей у відкритому доступі. Існує низка доказів, що дослідницькі стат-
ті, архівовані науковцями у відкритому доступі, цитують набагато частіше, ніж 
статті з традиційних журналів. Відкритий доступ робить дослідження набагато 
впливовішими, допомагає збільшити інвестиції у науку та уникнути втрат часу 
і ресурсів на їх дублювання [1, с.32]. З метою популяризації наукового дороб-
ку викладачів університету з 2011 року функціонує інституційний репозитарій 
вишу (http://elar.khnu.km.ua/jspui/?locale=uk). Він є відображенням публікаційної 
активності науковців. Бібліотека бере на себе роль організатора та адміністра-
тора електронного архіву (ElaKhNU) з наповнення та редагування інформації. 

Вагомою складовою у публікаційній активності науковців є наявність до-
ступу до наукометричних БД. Наукометричні БД є основними осередками транс-
формації знань і каналами подальшого застосування наукових результатів як го-
ловної інформаційної та соціальної характеристики країни, університету, науко-
вого колективу або окремого науковця [1, с.29]. Найбільш авторитетні міжнарод-
ні бази даних, спрямовані на вивчення наукової активності за наукометричними 
показниками: Web of Science (WoS) компанії Clarivate Analytics та Scopus компа-
нії Elsevier. Ці найпотужніші світові інформаційні системи належать до катего-
рії мультидисциплінарних баз даних, що охоплюють практично всі галузі знань.

За результатами конкурсу, проведеного МОН України, Хмельницький націо-
нальний університет отримав доступ до платформи Web of Science. Наукометрична 
БД необхідна вченим для визначення актуальності теми дослідження, відбору не-
обхідної інформації, встановлення наукових комунікаційних зв’язків. Бібліотеці 
відводиться адміністративна роль щодо організації доступу до міжнародної БД. 
Популяризація та використання ресурсу є одним з найважливіших завдань кни-
гозбірні. З цією метою на сайті бібліотеки та університету розміщується рекла-
ма наукометричної платформи; на сайті книгозбірні підготовлено рубрику «Web 
of Science» з інформацією про можливості ресурсу, записи спеціалізованих вебі-
нарів, інструкції з користування тощо; систематично через систему «Електронний 
університет» та на корпоративну електронну пошту розсилаються інформаційні 
повідомлення щодо ресурсу; організуються перегляди вебінарів у книгозбірні.

Бібліотека постійно здійснює моніторинг використання електронних ре-
сурсів, за результатами якого можна аналізувати затребуваність баз даних.

Ще одна важлива функція книгозбірні – упорядкування профілів універси-
тету для спрощення пошуку у наукометричних БД. З метою створення поєднано-
го профілю ХНУ проведена ретельна робота щодо відбору всіх можливих варіан-
тів організації. Також для уникнення помилок при індексуванні публікацій над-
звичайно важливо донести до авторів необхідність використання офіційної назви 
(українською, англійською) та її скорочення за статутом університету. Створення 
профілів ЗВО у наукометричних БД – запорука зростання наукової впливовості.

З метою інформаційної підтримки науковців на сайті книгозбірні розміще-
но рубрику «Наукометричні БД» (http://lib.khnu.km.ua/naukometr/ naukometr1.php). 
Вона включає розділи: нормативно-правова база, створення авторського профілю, 
для науковця (де опублікувати роботу), науковці ХНУ в наукометричних базах да-
них, університет в національних та світових рейтингах, корисні посилання. 
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Для коректного підрахунку публікацій та цитувань автора або наукового 
колективу у наукометричних БД необхідно мати унікальний ідентифікатор. Тому 
вченим рекомендується проходити реєстрацію у системах ідентифікації та пра-
цювати з власними профілями. Крім того, реєстрація авторів у системах іденти-
фікації значно покращує видимість праць у світовому науково-інформаційному 
просторі [5, с.27]. Розділ на сайті НБ ХНУ «Створення авторського профілю» 
допомагає у просуванні наукових доробків університету у світовий простір. На 
основі його ресурсів надається інформаційно-консультативна допомога вченим 
у реєстрації в ідентифікаторах ORCID, Google Scholar, Scopus, ResearcherID.

Найефективніші способи донести свої наукові праці до зарубіжного ко-
ристувача: або публікуватися у вітчизняних журналах, що індексуються у ви-
знаних базах даних, або публікуватися у міжнародних, рейтингових журна-
лах із високим імпакт-фактором. Імпакт-фактор – формальний показник інфор-
маційної впливовості наукового видання. Вважається, що чим вище значення 
імпакт-фактору, тим вищі наукова цінність та авторитетність журналу. Відомості 
про журнали можна отримати, використовуючи окремі аналітичні інструмен-
ти: Scimago Journal & Country Rank (Scopus) та Journal Citation Reports (Web of 
Science). Вибір наукового журналу для публікації статті полягає у вирішенні за-
питань: яка аудиторія видання, наскільки авторитетні дослідники публікують в 
ньому свої роботи, як налагоджена процедура рецензування, чи є даний журнал 
у індексах цитування, який імпакт-фактор журналу тощо. Але не слід забувати 
про те, що науковий рівень дослідження повинен відповідати рівню журналу. 
Правильно обраний журнал – це умова успішної публікації.

Розділ на сайті НБ ХНУ «Для науковця (де опублікувати роботу)» міс-
тить інформацію, де можна ознайомитись із переліком наукових фахових ви-
дань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на 
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук; переліком українських 
наукових часописів, які індексуються міжнародними БД; переліком світових 
журналів, що індексуються БД Scopus та Web of Science. На основі цієї ін-
формації бібліографи надають консультації, за запитом науковців укладаються 
предметно-орієнтовані списки журналів. Важливо здійснювати пошук науко-
вого видання у тісному контакті з викладачами, адже тільки за безпосередньої 
співпраці бібліотекарів і вчених можливий якісний результат.

Для визначення позиції університету у міжнародних рейтингах праців-
никами НБ ХНУ проведено роботу з моніторингу та аналізу інформаційних 
ресурсів, розміщено таблицю, яка визначає рейтингову позицію університе-
ту за роками. Для цього використовувались такі ресурси: Webometrics Ranking 
Of World’s Universities, Рейтинг вищих навчальних закладів України Scopus, 
Консолідований рейтинг вишів України. Співробітники відстежують індекс 
наукового цитування вчених ХНУ у БД: «Бібліометрика української науки», 
«Український індекс наукового цитування». Обов’язковим також є постійний 
контроль за показниками систем рейтингового оцінювання, бо місце у рейтин-
гу визначає реальний вклад ЗВО у вітчизняну чи світову науку.

Важлива складова діяльності бібліотеки стосується навчання вчених різним 
аспектам інформаційного пошуку, роботі зі світовими базами даних наукового ци-
тування. Робота фахівців бібліотеки спрямована на ознайомлення викладачів, аспі-
рантів, студентів університету з особливостями моніторингу наукових публікацій 
у міжнародних наукометричних базах; інформування про важливість просування 
результатів власних наукових розробок у світовому науково-інформаційному про-
сторі, необхідність наявності публікацій у журналах з високим імпакт-фактором. 
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Сучасна діяльність університетських бібліотек – безумовний доказ інте-
лектуалізації бібліотечної професії [4, с.9]. Для компетентного використання 
бібліо- та наукометричних методів аналітико-синтетичної обробки інформації 
необхідно постійне підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки. Дуже 
важливим для бібліотекарів є можливість відвідувати навчальні семінари, кур-
си з підвищення кваліфікації, майстер-класи, лекції тощо. Але не менш важли-
ва постійна самоосвіта співробітників книгозбірні. 

Отже, організація і проведення наукометричних досліджень розширю-
ють професійну діяльність університетської бібліотеки, підвищують її статус 
у науковому співтоваристві, закріплюють вплив і престиж бібліотеки в універ-
ситеті, сприяють його публікаційній активності.
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКИ ХГПА 
В ГАРМОНІЙНОМУ ПОЄДНАННІ ТРАДИЦІЙНИХ 
ТА НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У статті розглянуто стратегію розвитку бібліотеки Хмельницької гума-
ні тарно-педагогічної академії в гармонійному поєднанні традиційних та новіт-
ніх інформаційних технологій на сучасному етапі.

Ключові слова: бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної акаде-
мії, інформаційні технології, традиційні ресурси, електронний каталог, веб-
сайт, інформаційно-освітній простір.

Динамічні перетворення в усіх сферах життя суспільства – це сучасні 
реалії. Світ швидко змінюється, і разом з ним змінюємося ми та наші звичні 
уявлення. Розуміння значення бібліотек тільки як соціально-просвітницьких 
структур уже давно залишилося в минулому, на зміну йому прийшло бачен-


