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Актуальність проблеми. Принцип науковості вимагає зв'язку між 

наукою і навчальною дисципліною, щоб студети засвоювали лише глибоко 

обґрунтовані наукою знання, забезпечувалася єдність діяльності і свідомості. 

Науковість забезпечують програми і підручники, вона залежить від соціального 

і науково-технічного прогресу, від реалізації змісту навчання вчителем, від 

того, наскільки набуті знання підкріплюються практикою.  

Його сутність – всі факти, знання, положення і закони, що вивчається, 

повинні бути науково правильні. Реалізація цього принципу передбачає 



вивчення системи важливих наукових положень і використання у навчанні 

методів, близьких до тих, якими послуговується певна наука. Він вимагає: 

розкриття причинно-наслідкових зв’язків явищ, процесів, подій, демонстрації 

могутності досягнень людських знань і науки та ознайомлення з методами 

науки, пізнання. 

Виклад основного матеріалу. Цей принцип передбачає розкриття 

причинно-наслідкових зв'язків явищ, процесів, подій, включення в засоби 

навчання науково перевірених знань, які відповідають сучасному рівню 

розвитку науки. Він реалізується в змісті навчального матеріалу, зафіксованому 

в навчальних програмах і підручниках. 

Із принципу науковості випливають такі вимоги: 

– ознайомлювати з історією винаходів; 

– об'єктивно висвітлювати наукові факти, поняття, теорії; 

– ознайомлювати з новими досягненнями; 

– показувати перспективи розвитку науки; 

– озброювати студентів методами наукових досліджень; 

– коригувати знання, здобуті самостійно за допомогою засобів масової 

інформації; 

– пояснювати значення теорії для практики; 

– розкривати внутрішні зв'язки і відношення, причинно-наслідкові зв'язки 

в процесах і явищах. 

Нова електронна форма збереження інформації та всесвітня мережа 

Інтернет відкрили нові можливості для передачі інформації, що відбилося на 

роботі бібліотечних установ. При цьому використання найновіших 

комп'ютерних технологій і засобів телекомунікаційного зв'язку стає 

найважливішим стратегічним ресурсом для більш ефективного залучення 

бібліотечно-інформаційного потенціалу до наукового, суспільного і 

культурного обігу. В нових умовах бібліотеки зберегли свої традиційні форми 

роботи з читачами з використанням паперових карткових каталогів і картотек, з 

видачею літератури в друкованому вигляді. Але разом з картковими з'явились 



електронні каталоги і картотеки, а разом з книгосховищами друкованої 

продукції в бібліотеках активно створюються електронні бази даних, які 

містять статті, дисертації, книги, тематичні колекції. Використання 

електронних носіїв інформації відбивається на всіх процесах бібліотечної 

роботи, змінилися процеси введення інформації для її збереження, зчитування 

та здійснення пошуку в інформаційних масивах, упорядкування,сортування і 

каталогізації. 

Сучасні інформаційні технології відкривають більше можливостей для 

інформаційної підтримки наукових досліджень. В якісному інформаційному 

обслуговуванні зацікавлені всі, хто займається науковою і освітньою 

діяльністю: педагогічні працівники Березоворудського технікуму,  студентська 

молодь. Процес використання електронних носіїв бібліотеками розвивається та 

поглиблюється. В епоху Інтернету процеси наукової комунікації зазнали 

радикальних змін, з'явилась можливість отримувати інформацію в режимі 

онлайн. У технікумі працює два комп’ютерні класи. 

Електронний ресурс, який використовується викладачами, дуже 

неоднорідний, частково він збирається та впорядковується бібліотеками, 

частково формується в мережі Інтернет. Електронний ресурс, який 

упорядковують бібліотеки, можна умовно розділити на кілька блоків: 

електронні каталоги; літературу в електронному вигляді, яка, власне, є 

частиною бібліотечного фонду (оцифровані книги, статті, рукописи); підписний 

електронний ресурс міжнародних джерел, доступ до якого забезпечує 

бібліотека; вітчизняна наукова періодика тощо. Науковий електронний ресурс в 

інтернет-середовищі, що формується поза бібліотечною мережею, передусім 

поданий на сайтах наукових установ та організацій, загальних та 

вузькоспеціалізованих сайтах наукового спрямування, представлений 

електронними бібліотеками таких великих інтернет-компаній як Google, Yahoo, 

Microsoft тощо. Більше ніж півтора десятиріччя формує свій електронний 

ресурс Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. 



Одним з ключових завдань Березоворудського технікуму ПДАА є 

формування власної електронної бібліотеки, а також депозитарію електронних 

видань та електронних версій друкованих видань, координація робіт з 

переведення бібліотечних фондів на паперових носіях в електронну форму. На 

сьогодні бібліотекою здійснено надзвичайно велику роботу зі створення 

електронного пошукового апарату. Так, електронні каталоги та картотеки 

містять до 50 тис. бібліографічних записів, зокрема, функціонує електронний 

каталог бібліотеки; чотири спеціалізованих каталогів і картотек, розпочато 

сканування алфавітного генерального каталогу. Створено електронну базу для 

самостійної роботи студентів з вільним доступом. 

Традиційно термін "відкритий доступ" у бібліотечній справі означає 

можливість читачів вільно брати книги з фонду, але тут йтиметься про 

безкоштовний доступ до наукової інформації в електронному онлайновому 

середовищі. 

Відкритий доступ (Open Access; ВД) – це "вільний оперативний і 

стабільний доступ до повного тексту наукових матеріалів через Інтернет". 

Відмінністю цієї форми розповсюдження матеріалів є також відсутність 

обмежень щодо використання інформації за національною, географічною та 

відомчою ознакою. ВД здійснюється в різних формах, серед яких - видання 

безкоштовних електронних журналів, безкоштовний доступ до публікацій у 

комерційних базах даних, створення відкритих архівів, за умови, що науковець 

особисто розміщує інформацію в мережі [8]. 

На сьогодні у світових відкритих архівах зберігається понад 20 млн. 

одиниць інформації, де, крім друкованих статей та монографій, архівуються 

також статті ще ненадруковані, бакалаврські, магістерські, докторські 

дисертації, навчальні матеріали, архівні та музейні об'єкти тощо. Ці наукові 

цифрові колекції дають змогу оперативно працювати з документами. Серед 

лідерів у створенні репозитаріїв – США, Великобританія, Німеччина. Понад 

80% контенту репозитаріїв представлено англійською мовою, яка є 

домінуючою для наукової комунікації. Українській мові належить до 1% в 



загальному масиві документів ВД [12]. Слід відзначити, що електронна форма 

збереження інформації може не тільки надати додаткові зручності і наблизити 

інформацію до користувача-науковця, але й стати серйозною перешкодою та 

бар'єром для отримання інформації. І тут варто зауважити, що дуже актуальним 

залишається питання не тільки підвищення кваліфікаційної підготовки 

бібліотечних працівників, але й приділення достатньої уваги в опануванні 

комп'ютерної техніки і набуття навичок роботи з електронним ресурсом 

науковцями. 

Згідно з даними соціологічного дослідження 2007 р., проведеного серед 

українських наукових працівників, існує чітка залежність активності 

використання комп'ютера від віку респондента: чим старші науковці, тим 

менше серед них тих, хто користується електронними джерелами, у 

наймолодшій групі науковців (до 30 р.) комп'ютером користуються усі 

респонденти. За віковими категоріями ця статистика є такою: 31-40 років – 

93%, 41-50 років – 86 %, 51-60 років – 81%, старші 60 років – 55%. Звертає на 

себе увагу більш низький рівень використання комп'ютерів у секції суспільних 

наук, у групі докторів наук. Молоді науковці частіше за інших використовують 

комп'ютер для роботи в мережі Інтернет (у групі співробітників до 30 років – 

74%, а після 60 років – 57%). Найчастіше Інтернет використовують для пошуку 

наукової інформації і для електронної пошти, найменше – для розміщення 

власної наукової інформації (7% завідуючих відділами і 8% наукових 

співробітників). Це свідчить про недостатній рівень використання 

українськими науковцями нових комунікаційних засобів для друку результатів 

своєї наукової діяльності. 

Можна лише сподіватися, що за кілька років, що минули після 

проведення цього соціологічного опитування, ситуація дещо змінилася на 

краще. Серед причин вищевикладеного: фінансово-технічні (відсутність сайту 

наукової установи або особистого сайту науковця та брак коштів для 

забезпечення технічних умов); професійні (відсутність наукових результатів, 

які можна було б представити науковій спільноті насамперед зарубіжній); мовні 



(у науковому середовищі дуже повільно поширюється практика перекладу 

звітів або статей на англійську мову); психологічні (частина науковців з 

обережністю розміщує результати своєї наукової діяльності в мережі Інтернет 

через неурегульованість питань авторського права) [13]. 

Висновки. Отже, електронний ресурс в інформаційному забезпеченні 

навчання студентів, а точніше інформаційне забезпечення в сучасних умовах 

змінюється та набуває нових форм, а інформаційний ресурс 

урізноманітнюється. За нових умов бібліотеки докладають зусиль не тільки для 

того, щоб зберегти, систематизувати та зорієнтувати читача у величезних 

масивах друкованої продукції, але й активно працюють в електронному 

середовищі, використовуючи можливості внутрішньо-бібліотечної електронної 

мережі та світової мережі Інтернет. У нових умовах бібліотека займає активну 

позицію, допомагаючи студентському співтовариству в упорядкуванні 

електронних масивів, про що свідчить досвід створення відкритих архівів та 

видання некомерційних електронних журналів, що трансформує уявлення про 

розвиток наукової комунікації в цілому.  
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