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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ – ПРІОРИТЕТНЕ 

ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО 

АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Розвиток інформаційних технологій на сьогодні набув широкого 

поширення майже в усіх галузях науки та техніки. Не є винятком і 

бібліотечні системи. Зростання різноманітних інформаційних 

ресурсів збільшило обсяг і рівень складності пошуку, збору, 

обробки та аналізу інформації, отже пошук і замовлення літератури 

стають все складнішими операціями як для читача, так і для 

бібліографа. На допомогу бібліотекам приходять електронні 

системи пошуку документів, системи електронних замовлень, 

віртуальні бібліографічні довідки та інші системи [1,3]. Розробка 

нових засобів створення швидких і оптимальних бібліотечних 

інформаційно-пошукових систем з високою доступністю даних, з 

одного боку, ще більше спростить пошук інформації [1,2], а з 

іншого, ще звузить коло читачів, що можуть користуватися такими 

системами. Тому на сучасному етапі розвитку є необхідність 

розвитку навиків та умінь звертання до інформації–інформаційна 

культура. Без формування інформаційної культури студентів, без 

надання студентам знань про можливості нових інтегрованих 

інформаційно-пошукових систем, без висвітлення переваг, що 

дають такі системи не буде досягнуто ні значної економії часу для 

користувачів, ні взагалі користі від придбання та використання 

таких систем.   

Приклад взаємодії інформаційних модулів інформаційно-

пошукової системи НТБ НАУ наведено на рис. 1. Сучасні читачі 

вимагають від електронного каталогу не звичайного пошуку за 

автором/назвою/темою документів, а інтеграції всіх доступних БД 

та електронних ресурсів бібліотеки в єдиному універсальному 

інтерфейсі.  
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ис.1 Взаємодія основних модулів інтегрованої інформаційно-

пошукової системи Науково-технічної бібліотеки НАУ 

Використання засобів автоматизації підбору літератури здатне 

забезпечити економію трудових і матеріальних витрат на роботу з 

документами і полегшити життя читача. Однак на сучасному етапі 

розвитку бібліотечної справи актуальними стають методи та 

засоби розвитку навиків та умінь звертання до інформації 

сучасних читачів бібліотек – формування інформаційної культури 

читача. 
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