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Університетська наука у міжнародному інформаційному просторі 

Тези коротко відображають інноваційні форми діяльності Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, питання розвитку вищого 

навчального закладу в цифровому медіапросторі. Акцентовано увагу на досвіді роботи 

бібліотеки.  
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Одним із національних імперативів України є необхідність збільшення 

рівня присутності науки держави у глобальному науково-інформаційному 

просторі та підвищення рівня її впливовості у світі. Адаптація навчальних 

закладів до цифрового ландшафту стає необхідністю, яку потрібно якісно і 

оперативно реалізувати, керуючись не лише технологічною та економічною 

доцільністю, але і соціальною значимістю освітянської сфери діяльності в 

умовах розширення інформаційного простору.  

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського визначається своїми науковими здобутками та потужним 

науково-педагогічним потенціалом. Ефективно працюють наукові школи, які 

започатковані корифеями національної науки, щорічно захищаються 

докторські і кандидатські дисертації, публікуються монографії та наукові 

статті, зареєстровані і виходять фахові збірники наукових праць. Щорічно на 

базі університету проводяться міжнародні конгреси, наукові конференції та 

семінари. 



Стрімкий розвиток та глобалізація інформаційно-комунікаційних 

технологій, трансформація вищої освіти ставлять високі вимоги перед 

бібліотекою, як однією із інфраструктурних інформаційно-комунікаційних 

складових. Сьогодні актуальним є питання збільшення внеску бібліотек 

вищої школи у розвиток інституціональних місій і цілей, впровадження 

нового спектра послуг, спрямованих на підтримку фахової комунікації, 

моніторинг, аналіз та інтеграцію результатів досліджень до світового 

наукового простору формування позитивного іміджу установи у країні та 

світі [7, с.15].  

Бібліотека Вінницького педуніверситету, надаючи інформаційну 

підтримку навчальній, науковій та виховній діяльності, прагне бути активним 

партнером на всіх стадіях життєвого циклу наукових досліджень вчених 

університету, сприяє підвищенню рейтингу вищого навчального закладу та 

формуванню бренду вченого [2]. Якісні зміни, які відбуваються у 

бібліотечно-інформаційному середовищі, характеризуються загальними 

тенденціями, пов’язаними з: широким розповсюдженням електронних 

ресурсів; впровадженням та розвитком нових інформаційних технологій; 

тенденцією збільшення віддалених користувачів; підвищенням вимог до 

послуг, які надаються бібліотеками та потреб персоналу у постійному 

оновлені фахових знань для забезпечення професійного рівня 

обслуговування користувачів [6].  

Акценти університетської бібліотеки спрямовуються на формування 

електронних ресурсів, популяризацію ідей відкритого доступу, побудову 

загальнодоступних архівів наукової інформації, підвищення вебометричного 

рейтингу університету. Тенденцією просування бібліотеки у цифровому 

середовищі є створення цифрових колекцій, формування контент-стратегії 

бібліотеки [5, с.9]. Вагомим джерелом інформації виступає сайт бібліотеки, 

який є інтерактивним інструментом з надання інформаційних послуг 

користувачам, багатофункціональним інструментом для просування 



електронних ресурсів, організації доступу до них, наданні різних продуктів 

та послуг [1]. 

Бібліотека взяла на себе відповідальність за поширення результатів 

наукових досліджень вчених університету у світовому інфопросторі. 

Перебудовуючи власну діяльність на максимальний розвиток сервісів із 

підтримки наукових публікацій, освітянська книгозбірня надає допомогу з 

інтегрування публікацій у світові БД, інформує про умови публікацій, про 

систему наукометричних показників тощо.  

Вінницький державний педагогічний університету імені Михайла 

Коцюбинського значно активізував роботу щодо відображення діяльності 

наукових працівників у наукометричних БД. Науковець Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського має 

бути цікавий світу! 
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Статья коротко отражает инновационные формы деятельности Винницкого 

государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского, вопросы 

развития высшего учебного заведения в цифровом медиапространстве. Акцентировано 

внимание на опыте работы библиотеки. 

Ключевые слова: инновации в университете, электронные ресурсы, электронная 

библиотека, информационные коммуникации, социальные сети, цифровое пространство, 

наукометрические методы, библиометрика, библиотека Винницкого педуниверситета. 
 

Bilous V.S., Lazarenko N.I., Kolomietc A.N. 

University science in the international information space 
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